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I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

1.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Στα 505.992 km2 (195.365 τετραγωνικά μίλια), η Ισπανία είναι η πεντηκοστή δεύτερη 

μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης. Είναι 

περίπου 47.000 km2 (18.000 τετραγωνικά μίλια) μικρότερη από τη Γαλλία και 81.000 

km2 (31.000 τετραγωνικά μίλια) μεγαλύτερη από την αμερικανική πολιτεία της 

Καλιφόρνιας. Το όρος Teide (Τενερίφη) είναι η υψηλότερη κορυφή βουνού στην 

Ισπανία και είναι το τρίτο μεγαλύτερο ηφαίστειο στον κόσμο από τη βάση του. Η 

Ισπανία είναι διηπειρωτική χώρα. 

Η Ισπανία βρίσκεται μεταξύ γεωγραφικού πλάτους 26 ° και 44 ° Β και μήκους 19 ° W 

και 5 ° E. 

Στα δυτικά, η Ισπανία συνορεύει με την Πορτογαλία. στο νότο, συνορεύει με το 

Γιβραλτάρ (βρετανικό υπερπόντιο έδαφος) και το Μαρόκο, μέσω των ακύλων της στη 

Βόρεια Αφρική (Θέουτα και Μελίλια και της χερσονήσου Vélez de la Gomera). Στα 

βορειοανατολικά, κατά μήκος της οροσειράς των Πυρηναίων, συνορεύει με τη Γαλλία 

και το Πριγκιπάτο της Ανδόρας. Κατά μήκος των Πυρηναίων στη Χιρόνα, μια μικρή 

έγκλειστη πόλη που ονομάζεται Llívia περιβάλλεται από τη Γαλλία. 

Με έκταση 1.214 χλμ. (754 μίλια), τα σύνορα Πορτογαλίας-Ισπανίας είναι τα μακρύτερα 

αδιάλειπτα σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Νησιά  

Η Ισπανία περιλαμβάνει επίσης τις Βαλεαρίδες Νήσους στη Μεσόγειο Θάλασσα και τα 

Κανάρια Νησιά στον Ατλαντικό Ωκεανό.  
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Όρη και ποτάμια 

Εθνικό Πάρκο Ordesa y Monte Perdido, Μνημείο Παγκ. Κληρονομιάς στα Πυρηναία 

Η ηπειρωτική Ισπανία είναι μια ορεινή χώρα, η οποία κυριαρχείται από οροπέδια και 

ορεινές αλυσίδες. Μετά τα Πυρηναία, οι κυριότερες οροσειρές είναι η Cordillera 

Cantábrica, η Sistema Ibérico, η Sistema Central, η Montes de Toledo, η Sierra 

Morena και η Sistema Bético (Baetic System), η υψηλότερη κορυφή της οποίας 

Mulhacén, που βρίσκεται στη Σιέρα Νεβάδα, σε υψόμετρο 3,478 μέτρων (11,411 

ποδιών), είναι το υψηλότερο σημείο στην Ιβηρική Χερσόνησο. Το υψηλότερο σημείο 

στην Ισπανία είναι το Teide, ένα ενεργό ηφαίστειο των 3.718 μέτρων (12.198 πόδια) 

στις Καναρίους Νήσους. Το Meseta Central (συχνά μεταφρασμένο ως "Inner Plateau") 

είναι ένα τεράστιο οροπέδιο στην καρδιά της χερσονήσου της Ισπανίας. Υπάρχουν 

αρκετοί μεγάλοι ποταμοί στην Ισπανία, όπως ο Τάγος (Tajo), ο Έβρο, ο Γκουαντιανά, 

ο Ντούρο (Ντουέρο), ο Γουαδαλκιβίρ, ο Γιούκαρ, ο Σεγκούρα, ο Τούρια και ο Μίνιο 

(Μίνιο). Οι αλλουβιακές πεδιάδες βρίσκονται κατά μήκος της ακτής, η μεγαλύτερη από 

τις οποίες είναι η περιοχή του Γουαδαλκιβίρ στην Ανδαλουσία. 



 

3 

 

1.2. ΩΡΑ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

Κλίμα της χερσονήσου της Ισπανίας - Πορτογαλίας και των Βαλεαρίδων (1971-2000) 

Το κλίμα της Ισπανίας ποικίλλει σε ολόκληρη τη χώρα. Η Ισπανία είναι η πιο κλιματικά 

διαφορετική χώρα στην Ευρώπη με 13 διαφορετικά κλίματα Köppen (εκτός από τις 

Κανάριες Νήσους) και είναι μέσα στις δέκα πιο κλιματικά διαφορετικές χώρες στον 

κόσμο. Πέντε κύριες κλιματικές ζώνες (τα πέντε κύρια κλίματα) μπορούν να διακριθούν, 

σύμφωνα με την γεωγραφική κατάταξη του Guzman και τις ορογραφικές συνθήκες: 

● Το καλοκαιρινό μεσογειακό κλίμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από ξηρά και ζεστά / 

καυτά καλοκαίρια και δροσερό με ήπιους και υγρούς χειμώνες. 

● Το μεσογειακό κλίμα θερμού καλοκαιριού που κυριαρχεί σε μέρη της βορειοδυτικής 

Ισπανίας και κυρίως στην ενδοχώρα της κεντρικής-βόρειας Ισπανίας σε υψόμετρα άνω 

των 900-1000 μιλιών. 

● Το ωκεάνιο κλίμα βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της χώρας, ιδιαίτερα στις περιοχές της 

Χώρας των Βάσκων, της Αστούριας, της Κανταβρίας και της Ναβάρας. Αυτή η περιοχή 

έχει τακτικές χιονοπτώσεις το χειμώνα. 

● Το ημίξηρο κλίμα (Bsh, Bsk) κυριαρχεί στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας 

(επαρχία Αλμερία στην Ανατολική Ανδαλουσία, περιοχή Μούρθια και επαρχία Αλικάντε 

της Νότιας Βαλένθια) και στη μέση της κοιλάδας του Έβρου προς τα βορειοανατολικά 

(επαρχία Σαραγόσα), φθάνοντας μέχρι τη δυτική πλευρά της νότιας Ναβάρας. Είναι 

επίσης παρούσα σε μεγάλες περιοχές των κεντρικών πεδινών εκτάσεων (κυρίως στην 

περιφέρεια La Mancha, η οποία περιλαμβάνει τμήματα των επαρχιών Cuenca, 

Guadalajara, Μαδρίτης και Τολέδο) και μερικές από τις πιο ξηρές περιοχές της 

Extremadura. Σε αντίθεση με το μεσογειακό κλίμα, η ξηρή περίοδος συνεχίζεται πέρα 

από το τέλος του καλοκαιριού και η βλάστηση είναι λιγότερο πυκνή. 

● Το θερινό-καλοκαιρινό ηπειρωτικό κλίμα (Dfb), το οποίο βρίσκεται σε πολλές 

περιοχές της βορειοανατολικής Ισπανίας, σε περιοχές που ξεκινούν από 1000-1100 

μl. Μπορεί να βρεθεί και σε ορισμένες περιοχές στα βουνά της Κανταβρίας και στις 

υψηλότερες περιοχές της οροσειράς Sistema Ibérico στην κεντροανατολική Ισπανία. 
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1.3. ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Το Σύνταγμα του 1978 ορίζει τη θεσμική οργάνωση της Ισπανίας και οδηγεί το νομικό 

μας σύστημα. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα της συναίνεσης και της συνύπαρξης. 

Εγκρίθηκε με δημοψήφισμα από μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων και των 

ψηφοφόρων. 

Εδώ παρουσιάζονται τα κεντρικά χαρακτηριστικά του θεσμικού συστήματος που σας 

επιτρέπουν να ζείτε και να λαμβάνετε αποφάσεις: 

Η Ισπανία είναι μια δημοκρατία, με κράτος δικαίου και κράτος πρόνοιας. Έχουμε μια 

κοινωνική οικονομία της αγοράς. 

■ Οι αξίες του μοντέλου συνύπαρξής μας είναι: η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ισότητα, 

η αλληλεγγύη, ο πολιτικός πλουραλισμός, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δημόσιων ελευθεριών. 

■ Η κυριαρχία αντιστοιχεί στον ισπανικό λαό, δηλαδή σε όλους τους Ισπανούς, από 

όπου απορρέουν οι κρατικές εξουσίες: νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική. 

■ Το Σύνταγμα ορίζει μια κοινοβουλευτική μοναρχία και ένα σύστημα διακυβέρνησης 

που βασίζεται στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. 

■ Το Σύνταγμα ορίζει την ενότητα του κράτους και την αυτονομία των αυτόνομων 

κοινοτήτων (Περιφερειών)  

■ Το έδαφος της Ισπανίας είναι μία από τις πιο αποκεντρωμένες χώρες στον κόσμο. 

■ Κοινά ιδρύματα για ολόκληρη την επικράτεια. 

■ 17 αυτόνομες κοινότητες (περιφέρειες) με διευρυμένες εξουσίες 

■ 2 αυτόνομες πόλεις και περισσότερες από 8.100 τοπικές αυτοδιοικήσεις. 

■ Η Ισπανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει σε αυτό το οικονομικό 

και πολιτικό σχέδιο. Όπως και τα άλλα κράτη έχουν εκχωρήσει οικονομικές και 

πολιτικές εξουσίες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μοιράζεται την άσκησή τους με 

άλλα 28 κράτη μέλη και τους πολίτες τους. 
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1.4. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Δημογραφικό Προφίλ Ισπανίας 2018 

Πληθυσμός 48,958,159 (εκτ. Ιουλίου 2017) 

Ηλικιακή Δομή 0-14 ετών: 15.38% (άνδρες 3,872,763/γυναίκες 3,656,549) 

15-24 ετών: 9.58% (άνδρες 2,424,352/ γυναίκες 2,267,429) 

25-54 ετών: 44.91% (άνδρες 11,214,102/ γυν. 10,775,039) 

55-64 ετών: 12.14% (άνδρες 2,899,088/ γυναίκες 

3,044,111) 

65 ετών και άνω: 17.98% (άνδρες 3,763,989/ γυναίκες 

5,040,737) (εκτίμηση 2017) 

Ποσοστά 

εξάρτησης 

Συνολικό ποσοστό εξάρτησης: 51 

Ποσοστό εξάρτησης νέων: 22.5 

Ποσοστό εξάρτησης ηλικιωμένων: 28.5 

Δυνητικό ποσοστό στήριξης: 3.5 (εκτίμηση 2015) 

Διάμεση Ηλικία σύνολο: 42.7 ετών 

άνδρες: 41.5 ετών 

γυναίκες: 43.9 ετών (εκτίμηση 2017) 

Ρυθμός αύξησης 

πληθυσμού 

0.78% (εκτίμηση 2017) 

Γεννητικότητα 9.2 γεννήσεις/1,000 άτομα (εκτίμηση 2017) 

Θνησιμότητα 9.1 θάνατοι/1,000 άτομα (εκτίμηση 2017) 

Αδρή 

μετανάστευση 

7.8 μετανάστες/1,000 άτομα (εκτίμηση 2017) 

Αστικοποίηση Αστικός πληθυσμός: 80% ολικού πληθυσμού (2017) 

ρυθμός αστικοποίησης: 0.52%ετήσια αλλαγή (εκτ 2015-
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20) 

σημείωση: συμπεριλαμβ. Κανάρια νησιά, Ceuta και Melilla 

Κύριες πόλεις - 

πληθυσμός 

Mαδρίτη (πρωτεύουσαl) 6.199 εκατ.; Βαρκελώνη 5.258 

εκατ.; Βαλένθια 810,000 (2015) 

Αναλογία φύλων Στη γέννηση: 1.07 άνδρες/γυναίκα 

0-14 ετών: 1.06 άνδρες/γυναίκα 

15-24 ετών: 1.07 άνδρες/γυναίκα 

25-54 ετών: 1.04 άνδρες/γυναίκα 

55-64 ετών: 0.95 άνδρες/γυναίκα 

65 ετών και άνω: 0.74 άνδρες/γυναίκα 

ολικός πληθυσμός: 0.98 άνδρες/γυναίκα (εκτίμηση 2016) 

Μέση ηλικία 

μητέρας - 1η γέννα 

30.7 έτη (εκτίμηση 2015) 

Βρεφική 

θνησιμότητα 

ολική: 3.3 θάνατοι/1,000 γεννήσεις ζώντων 

άνδρες: 3.6 θάνατοι/1,000 γεννήσεις ζώντων 

γυναίκες: 2.9 θάνατοι/1,000 γεννήσεις ζώντων (εκτίμ. 

2017) 

Προσδόκιμο ζωής 

στη γέννηση 

Ολικός πληθυσμός: 81.8 ετών 

άνδρες: 78.8 ετών 

γυναίκες: 84.9 ετών (εκτίμηση 2017) 

Ολική 

γεννητικότητα 

1.5 γεννήσεις/γυναίκα (εκτίμηση 2017) 

HIV/AIDS – 

επιπολασμός 

ενηλίκων 

0.4% (εκτίμηση 2016) 
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HIV/AIDS – φορείς 

HIV/AIDS 

140,000 (εκτίμηση 2016) 

HIV/AIDS-θάνατοι Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Πηγή πόσιμου 

νερού 

βελτιωμένη:  

αστική: 100% του πληθυσμού 

αγροτική: 100% του πληθυσμού 

σύνολο: 100% του πληθυσμού 

μη βελτιωμένη:  

αστική: 0% του πληθυσμού 

αγροτική: 0% του πληθυσμού 

σύνολο: 0% του πληθυσμού (εκτίμηση 2015) 

Πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγιεινής 

βελτιωμένη:  

αστική: 99.8% του πληθυσμού 

αγροτική: 100% του πληθυσμού 

σύνολο: 99.9% του πληθυσμού 

μη βελτιωμένη:  

αστική: 0.2% του πληθυσμού 

αγροτική: 0% του πληθυσμού 

σύνολο: 0.1% του πληθυσμού (εκτίμηση 2015) 

Εθνικότητα ουσιαστικό: Ισπανός  

επίθετο: Ισπανικός  

Εθνικές ομάδες Σύνθεση Μεσογειακών και Σκανδιναβικών τύπων 

Θρησκείες Ρωμαιοκαθολικοί 67.8%, άθεοι 9.1%, άλλοι 2.2%, μη πιστοί 

18.4%, ακαθόριστο 2.5% (εκτίμηση 2016) 

Γλώσσες Ισπανικά Καστίλλης (επίσημη πανεθνικά) 74%, Καταλανικά 

(επίσημη στην Καταλονία, Βαλεαρίδες και κοινότητα 
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Βαλένθια (Valencian)) 17%, Γαλικιανά (επίσημη στη Γαλικία) 

7%, Βάσκικα (επίσημη στη Χώρα Βάσκων και Βασκόφωνη 

περιοχή Ναβάρας) 2%, Aranese (επίσημη στη βορειοδυτική 

Καταλωνία (Vall d'Aran) μαζί με Καταλανικά, <5,000 ομιλητές 

σημείωση: Τα Aragonese, Aranese Asturian, Basque, Calo, 

Catalan, Galician, και Valencian αναγνωρίζονται ως τοπικές 

γλώσσες σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικών ή 

Μειονοτικών Γλωσσών  

Αλφαβητισμός ορισμός: άτομα>15, μπορούν να διαβάζουν και να 

γράφουν ολικός πληθυσμός: 98.3% 

άνδρες: 98.8% 

γυναίκες: 97.7% (εκτίμηση 2016) 

Προσδόκιμο 

σχολικής ζωής 

(πρωτοβάθμια ως 

τριτοβάθμια εκπ.) 

σύνολο: 18 ετών 

άνδρες: 18 ετών 

γυναίκες: 18 ετών (2015) 

Δαπάνες 

εκπαίδευσης 

4.3% ΑΕΠ (2013) 

Μητρική θνησ/τα 5 θάνατοι/100,000 γεννήσεις ζώντων (εκτίμηση 2015) 

Δαπάνες Υγείας 9% ΑΕΠ (2014) 

Πυκνότητα ιατρων 3.82 ιατροί/1,000 άτομα (2014) 

Πυκνότητα νοσ. 

κλινών 

3.1 κλίνες/1,000 άτομα (2011) 

Παχυσαρκία - 

ενήλικες  

23.8% (2016) 
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2.  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

Η ιστορία της Ισπανίας χρονολογείται από τον Μεσαίωνα. Το 1516, η Αψβούργικη 

Ισπανία ενοποίησε μια σειρά διαφορετικών προγόνων βασιλείων. Ενώ η σύγχρονη 

μορφή της συνταγματικής μοναρχίας εισήχθη το 1813 και το σημερινό δημοκρατικό 

σύνταγμα το 1978. 

Μετά την ολοκλήρωση της Ανάκτησης-Reconquista, τα βασίλεια της Ισπανίας 

ενώθηκαν κάτω από το καθεστώς των Αψβούργων το 1516, που ένωσαν το στέμμα 

της Καστίλλης, το στέμμα της Αραγωνίας και τα μικρότερα βασίλεια υπό τον ίδιο 

κανόνα. Ταυτόχρονα, η ισπανική αυτοκρατορία ξεκίνησε από την ίδρυση της Αμερικής 

το 1492, σηματοδοτώντας την αρχή της χρυσής εποχής της Ισπανίας, κατά την οποία, 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1500 ως τη δεκαετία του 1650, η Ισπανία των 

Αψβούργων ήταν το πιο ισχυρό κράτος στον κόσμο και η πρώτη αυτοκρατορία που 

είχε ποτέ κατοχή σε πέντε ηπείρους. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Ισπανία συμμετείχε σε όλους τους μεγάλους 

ευρωπαϊκούς πολέμους, συμπεριλαμβανομένων των ιταλικών πολέμων, του 

ογδονταετούς πολέμου, του τριανταετούς πολέμου και του φραγκο-ισπανικού 

πολέμου. Στα τέλη του 17ου αιώνα, ωστόσο, η ισπανική εξουσία άρχισε να παρακμάζει 

και μετά τον θάνατο του τελευταίου Αψβούργου ηγέτη, ο πόλεμος της ισπανικής 

διαδοχής τερματίστηκε με την υποβιβασμό της Ισπανίας, τώρα υπό την κυριαρχία των 

Βουρβόνων, σε θέση δευτεροκλασάτου κράτους με μειωμένη επιρροή στις ευρωπαϊκές 

υποθέσεις. Οι αποκαλούμενες μεταρρυθμίσεις των Βουρβόνων επιχειρούσαν την 

ανανέωση των κρατικών θεσμών, με κάποια επιτυχία, αλλά καθώς ο αιώνας τελείωσε, 

η αστάθεια άρχισε με τη Γαλλική Επανάσταση και τον Πόλεμο της Χερσονήσου, έτσι 

ώστε η Ισπανία δεν ανέκτησε ποτέ την προηγούμενη δύναμή της. 

Κατακερματισμένη από τον πόλεμο, η Ισπανία στις αρχές του 19ου αιώνα 

αποσταθεροποιήθηκε καθώς διάφορα πολιτικά κόμματα που αντιπροσώπευαν 

«φιλελεύθερες», «αντιδραστικές» και «μετριοπαθείς» ομάδες κατά τη διάρκεια του 

υπόλοιπου αιώνα πολέμησαν και κέρδισαν βραχύβιο έλεγχο χωρίς να είναι κανένα 

αρκετά ισχυρό για να επιφέρει σταθερότητα. Η πρώην ισπανική αυτοκρατορία στο 
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εξωτερικό αποσυντέθηκε γρήγορα με τους λατινοαμερικανικούς πολέμους της 

ανεξαρτησίας και τελικά την απώλεια των παλαιών αποικιών που παρέμειναν στον 

ισπανικο-αμερικανικό πόλεμο του 1898.  

Ασταθής ισορροπία μεταξύ των φιλελεύθερων και των συντηρητικών δυνάμεων 

επιτεύχθηκε με την ίδρυση της συνταγματικής μοναρχίας κατά την περίοδο 1874-1931, 

αλλά δεν έφερε καμία μόνιμη λύση και η Ισπανία βυθίστηκε στον εμφύλιο πόλεμο 

μεταξύ των Δημοκρατικών και των εθνικιστικών φατριών. 

Ο πόλεμος τελείωσε με εθνικιστική δικτατορία υπό την ηγεσία του Francisco Franco, ο 

οποίος έλεγχε την ισπανική κυβέρνηση μέχρι το 1975. Οι μεταπολεμικές δεκαετίες ήταν 

σχετικά σταθερές (με την αξιοσημείωτη εξαίρεση ενός ένοπλου κινήματος 

ανεξαρτησίας στη Χώρα των Βάσκων) και η χώρα γνώρισε ταχεία οικονομική 

ανάπτυξη στη δεκαετία του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970. 

Μόνο με το θάνατο του Φράνκο το 1975 η Ισπανία επέστρεψε στη συνταγματική 

μοναρχία των Βουρβόνων με επικεφαλής τον πρίγκιπα Χουάν Κάρλος και στη 

δημοκρατία. Η Ισπανία εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1986 

(μετασχηματισμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992) 

και στην Ευρωζώνη το 1999. Η οικονομική κρίση του 2007-08 έληξε μια δεκαετία 

οικονομικής ανάπτυξης και η Ισπανία εισήλθε σε κρίση ύφεσης και χρέους και 

παραμένει δοκιμαζόμενη από την πολύ υψηλή ανεργία και την αδύναμη οικονομία. 

Η Ισπανία κατατάσσεται ως μεσαία δύναμη ικανή να ασκήσει περιφερειακή επιρροή, 

αλλά σε αντίθεση με άλλες δυνάμεις με παρόμοιο καθεστώς (όπως η Γερμανία, η Ιταλία 

και η Ιαπωνία) δεν συμμετέχει στη G8 και συμμετέχει μόνο στη G20 ως επισκέπτης. Η 

Ισπανία είναι μέρος της ομάδας G6 (ΕΕ).  
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3.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Η πολιτική της Ισπανίας λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο που θεσπίστηκε με το Σύνταγμα 

του 1978. Η μορφή της κυβέρνησης στην Ισπανία είναι μια κοινοβουλευτική μοναρχία, 

δηλαδή μια κοινωνικά αντιπροσωπευτική, δημοκρατική, συνταγματική μοναρχία στην 

οποία ο μονάρχης είναι αρχηγός κράτους, ενώ ο πρωθυπουργός-ο οποίος έχει 

επίσημο τίτλο "Πρόεδρος της κυβέρνησης" - είναι ο αρχηγός της κυβέρνησης. 

Εκτελεστική εξουσία ασκείται από την κυβέρνηση, η οποία αποτελείται από τον 

πρωθυπουργό, τους αναπληρωτές πρωθυπουργούς και άλλους υπουργούς, οι οποίοι 

σχηματίζουν συλλογικά το Υπουργικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Υπουργών. Η 

νομοθετική εξουσία ανήκει στα Cortes Generales (Γενικά Δικαστήρια), ένα κοινοβούλιο 

που συγκροτήθηκε από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Το 

δικαστικό σώμα είναι ανεξάρτητο από το εκτελεστικό και το νομοθετικό σώμα, 

διορίζοντας τη δικαιοσύνη εκ μέρους του βασιλιά από δικαστές και δικαστές. Το 

Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας είναι το ανώτατο δικαστήριο του έθνους, με 

δικαιοδοσία σε όλα τα ισπανικά εδάφη, ανώτερο από όλους σε όλες τις υποθέσεις, 

εκτός από τα συνταγματικά θέματα, τα οποία αποτελούν τη δικαιοδοσία ενός 

ξεχωριστού δικαστηρίου, του Συνταγματικού Δικαστηρίου. 

Το πολιτικό σύστημα της Ισπανίας είναι ένα πολυκομματικό σύστημα, αλλά από τη 

δεκαετία του 1990 δύο πολιτικά κόμματα κυριαρχούν, το Κόμμα των Ισπανών 

Σοσιαλιστών Εργαζομένων (PSOE) και το Λαϊκό Κόμμα (PP). Τα περιφερειακά 

κόμματα, κυρίως το Εθνικιστικό Κόμμα των Βάσκων (EAJ-PNV) από τη Χώρα των 

Βάσκων, η Σύγκλιση και η Ένωση (CiU) και το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Καταλονίας 

(PSC) από την Καταλονία, διαδραμάτισαν επίσης βασικούς ρόλους στην ισπανική 

πολιτική. Τα μέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων επιλέγονται μέσω αναλογικής 

εκπροσώπησης και η κυβέρνηση διαμορφώνεται από το κόμμα ή τον συνασπισμό που 

έχει την εμπιστοσύνη του Κογκρέσου, συνήθως το κόμμα με το μεγαλύτερο αριθμό 

εδρών. Μετά την ισπανική μετάβαση στη δημοκρατία, δεν υπήρξαν κυβερνήσεις 

συνασπισμού. Όταν ένα κόμμα δεν κατάφερε να αποκτήσει την απόλυτη πλειοψηφία, 

δημιουργήθηκαν μειοψηφικές κυβερνήσεις. 

Η περιφερειακή κυβέρνηση λειτουργεί κάτω από ένα σύστημα γνωστό ως κατάσταση 

των αυτονομιών, ένα ιδιαίτερα αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης βασισμένο στην 
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ασύμμετρη αποκέντρωση στις "εθνότητες και περιφέρειες" που αποτελούν το έθνος 

και στις οποίες το έθνος, μέσω της κεντρικής κυβέρνησης, διατηρεί την πλήρη 

κυριαρχία. Ασκώντας το δικαίωμα της αυτοδιοίκησης που αναγνωρίζεται από το 

σύνταγμα, οι "εθνότητες και περιφέρειες" έχουν συσταθεί ως 17 αυτόνομες κοινότητες 

και δύο αυτόνομες πόλεις. Η μορφή της κυβέρνησης κάθε αυτόνομης κοινότητας και 

αυτόνομης πόλης βασίζεται επίσης σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα, στο οποίο η 

εκτελεστική εξουσία αναλαμβάνεται από ένα «πρόεδρο» και ένα Συμβούλιο Υπουργών 

που εκλέγεται από και είναι υπεύθυνο σε μια μονήρη νομοθετική συνέλευση. 

Η Οικονομική Μονάδα Πληροφοριών έχει αξιολογήσει την Ισπανία ως "πλήρη 

δημοκρατία" το 2016. 

3.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Μια επεξήγηση της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στην Καταλωνία 

Η εθνικιστική κοινοβουλευτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου της Καταλονίας, η οποία 

αντιπροσωπεύει μόλις το 47% των ψηφοφόρων της Καταλονίας, κατέχει επίσης ένα 

ασυνήθιστο μίγμα ιδεολογιών που κυμαίνεται από αντικαθεστωτικά πολύ αριστερά 

κόμματα ως τα κεντροδεξιά φιλελεύθερα κόμματα και προσπαθεί να εξαναγκάσει ένα 

παράνομο δημοψήφισμα σχετικά με την μονομερή ανεξαρτησία της Καταλονίας. 

Παρόλο που αυτό το δημοψήφισμα παρουσιάζεται διεθνώς ως απλή δημοκρατική 

άσκηση, πρόκειται για μια προσπάθεια δημιουργίας ενός κράτους το οποίο θα άφηνε 

τουλάχιστον το ήμισυ του καταλανικού λαού ως αλλοδαπό στη χώρα του. Όπως 

επισήμανε ο συγγραφέας Daniel Gascón στο περιοδικό Letras Libres, «το αποσχιστικό 

κίνημα παλεύει ενάντια σε έναν φανταστικό εχθρό: μια αυταρχική, αντιδημοκρατική 

Ισπανία. Αυτή η φανταστική Ισπανία είναι μια χώρα όπου η Καταλωνία δεν έχει υψηλό 

επίπεδο αυτονομίας, μια Ισπανία που δεν είναι μια προηγμένη δημοκρατία, συγκρίσιμη 

με τις χώρες γύρω από αυτήν. "Έχοντας πει αυτό, υπάρχουν επίσης βάσιμοι λόγοι να 

πιστεύουμε ότι η κεντρική κυβέρνηση θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα τις 

πολιτικές απαιτήσεις του εθνικιστικού κινήματος. 

Ωστόσο, τα εθνικιστικά κόμματα όχι μόνο αγωνίστηκαν σε θέματα ταυτότητας, αλλά 

και με πιο οικονομικά και οργανικά επιχειρήματα, όπως οι ισχυρισμοί κατά της 

διαπεριφερειακής αλληλεγγύης. Για παράδειγμα, έχουν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί 

για τα δημοσιονομικά μειονεκτήματα της παροχής μεταφορών χρημάτων στις 
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φτωχότερες περιοχές της Ισπανίας (η αυτονομιστική διαμάχη ότι η Ισπανία μας κλέβει 

εξακολουθεί να ακούγεται). 

Η Καταλωνία είναι αντικειμενικά μία από τις πλουσιότερες περιοχές της Ισπανίας. Από 

την αρχή της ισπανικής δημοκρατίας κατά τη δεκαετία του '70, η Καταλονία γνώρισε 

όλο και μεγαλύτερη αυτονομία. Και σε σύγκριση με τις περιοχές των περισσότερων 

χωρών της ΕΕ σήμερα, απολαμβάνει ένα αξιοσημείωτα υψηλό επίπεδο αυτονομίας. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ισπανία είναι η έβδομη ομοσπονδιακή χώρα σύμφωνα με 

την κλίμακα της αποκεντρωμένης δημοσιονομικής εξουσίας και είναι η χώρα του ΟΟΣΑ 

με το μεγαλύτερο επίπεδο αποκέντρωσης από το 1995 έως το 2004. 

Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να συζητηθούν μέσα στα 

συνταγματικά-νομικά όρια. Ορισμένοι από τους παραδοσιακούς εθνικιστικούς 

ισχυρισμούς της Καταλονίας είναι νόμιμοι και είναι σαφώς αναγκαίοι νέοι πολιτικοί 

τρόποι αντιμετώπισης της δυσαρέσκειας στην Καταλονία. Αλλά το δικαστήριο του 

ισπανικού Συντάγματος δεν επιτρέπει σήμερα ένα δημοψήφισμα για την απόσχιση. Η 

διεκδίκηση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο είναι 

παραπλανητική. Το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει μόνο την αυτοδιάθεση όταν 

συμβαίνουν περιπτώσεις ξένης εισβολής, αποικιοκρατίας και διακρίσεων των 

μειονοτήτων. Είναι σαφές ότι η Καταλονία δεν βρίσκεται σε καμία από αυτές τις 

περιπτώσεις, αν και πολλοί οπαδοί της ανεξαρτησίας ενεργούν σαν να ήταν μία από 

αυτές τις υποθέσεις αληθής και η Καταλονία θα μπορούσε να συγκριθεί με το 

Κοσσυφοπέδιο. 

http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2017/09/28/an-explanation-of-the-current-

political-situation-in-catalonia/ 

  

http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2017/09/28/an-explanation-of-the-current-political-situation-in-catalonia/
http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2017/09/28/an-explanation-of-the-current-political-situation-in-catalonia/
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

4.1. ΝΟΜΙΣΜΑ 

 

 
Νόμισμα  Έτος δημιοργίας 

Έτος κατάργησης 
Ισοτιμία 

 Ευρώ 2002 Δεν ισχύει 1 ευρώ = 166.386 πεσέτες 

 

Πεσέτα  1869 2002 5 πεσέτες = 2 εσκούδα 

4.2. ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 

Ελάχιστο ημερομίσθιο και μέσος μισθός στην Ισπανία 

Ο ελάχιστος μισθός στην Ισπανία είναι γνωστός ως SMI (Salario Mínimo 

Interprofesional) και ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την ηλικία, 

το φύλο τους ή το συμβόλαιο εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένης της απλής και 

προσωρινής εργασίας ή της προσωπικής εργασίας στην υπηρεσία μιας οικογένειας. 

• Ελάχιστοι μισθοί στην Ισπανία 2017: 

Καθημερινός ελάχιστος μισθός: 23,59 ευρώ 

Μηνιαία ελάχιστη αμοιβή: 707,60 ευρώ (βάσει 14 πληρωμών ή 825,65 ευρώ επί 12) 

Ετήσιος κατώτατος μισθός: 9.906,40 ευρώ 

• ισπανικός ελάχιστος μισθός για εργαζόμενους με μερική απασχόληση 

Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση στην Ισπανία, ο ισπανικός ελάχιστος 

μισθός ορίζεται στο ήμισυ των συνολικών αξιών, γύρω στο ελάχιστο ποσό 353,80 

ευρώ το μήνα βάσει 14 μηνιαίων πληρωμών. 

• ισπανικός ελάχιστος μισθός 

Πώς συγκρίνεται ο ελάχιστος μισθός στην Ισπανία; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_peseta
https://en.wikipedia.org/wiki/File:100_pesetas.png
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Ο ελάχιστος μισθός της Ισπανίας εξακολουθεί να είναι σημαντικά χαμηλότερος από 

τον γαλλικό γείτονά του, όπου ο ελάχιστος μισθός είναι 1.467 ευρώ, αν και είναι 

υψηλότερος από τον ελάχιστο μισθό της Πορτογαλίας στα 618 ευρώ. 

• Μέσος μισθός στην Ισπανία 

Το τρίτο τρίμηνο του 2016, το ισπανικό ίδρυμα στατιστικών στοιχείων (INE) ανέφερε 

ότι ο μέσος μισθός στην Ισπανία μειώθηκε κατά 0,3% σε 1.804,01 ευρώ το μήνα ή 

21.648 ευρώ ετησίως, που αντιστοιχούσε στο 73,8% του συνολικού εργασιακού 

κόστους ανά υπάλληλο, μηνιαίως ή 29.337 ευρώ ετησίως. 

Διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι: 80.000-120.000 ευρώ 

Εκτελεστικοί διευθυντές: 70.000-75.000 ευρώ 

IT και μηχανικοί: 40.000-60.000 ευρώ 

Πωλήσεις, μάρκετινγκ και HR: 35.000-55.000 ευρώ 

Υπηρεσίες υποστήριξης, μετάφραση, δημιουργικές βιομηχανίες: 10.000-30.000 ευρώ 

Οι τράπεζες, οι χρηματοπιστωτικές και οι ασφαλιστικές εταιρείες καταβάλλουν τις 

υψηλότερες αποδοχές στην Ισπανία. 

4.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ 

Συνταξιοδότηση στην Ισπανία 

Για να συνταξιοδοτηθεί νομίμως κάποιος από το εξωτερικό στην Ισπανία, θα χρειαστεί 

να επιλέξει μια επιλογή διαμονής που θα λειτουργεί καλύτερα για την περίπτωσή του. 

Μερικοί άνθρωποι επιλέγουν να ζουν αποκλειστικά μέσω τουριστικής (βραχείας 

διαμονής) βίζας, περνώντας τα σύνορα κάθε 90 ημέρες, αν και αυτό είναι κουραστικό, 

δαπανηρό και ακυρώνει οφέλη ή δικαιώματα εντός της χώρας. Η πλειοψηφία των 

συνταξιούχων στην Ισπανία επιλέγουν μια θεώρηση για διαμονή μακράς διάρκειας 

(visado nacionale) προκειμένου να ζήσουν με πλήρη απασχόληση στη χώρα. 

Η θεώρηση μακράς διαμονής χορηγεί προσωρινή διαμονή στη χώρα και επιτρέπει 

στους απόδημους να εργαστούν, να σπουδάσουν, να συνταξιοδοτηθούν ή να ζήσουν 

για αόριστο χρονικό διάστημα στην Ισπανία. Με ετήσια ανανέωση, οι συνταξιούχοι θα 

πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο στην Ισπανία για να διατηρήσουν 

τη θεώρηση (εκτός εάν έχουν επιλέξει την επενδυτική βίζα, η οποία καταργεί αυτήν την 

απαίτηση). 
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Ενώ υπάρχουν λίγοι τύποι επιλογών διαμονής που μπορεί να είναι ελκυστικοί για 

συνταξιούχους συνταξιούχους στην Ισπανία, το πιο συνηθισμένο είναι το πρότυπο 

Residence Visa (visado residencia). Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, δεν είστε σε θέση 

να εργαστείτε στη χώρα. 

Θα χρειαστεί να αποδείξετε ότι είστε σε θέση να υποστηρίξετε τον εαυτό σας και τα 

εξαρτημένα πρόσωπα που ζουν μαζί σας χωρίς να εργάζεστε στην Ισπανία. 

Μάθετε για την ασφάλεια πρόσβασης της νέας ιδιοκτησίας στο εξωτερικό; 

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις για συνταξιούχους απόδημους στην Ισπανία: 

 Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Βαλένθια, Σαν Σεμπαστιάν. Αλικάντε. Μάλαγα. 

4.4. ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

Κόστος ζωής στην Ισπανία 

Το κόστος ζωής στην Ισπανία είναι 15,21% χαμηλότερο από ό, τι στις Ηνωμένες 

Πολιτείες (συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις πόλεις, το ενοίκιο δεν λαμβάνεται 

υπόψη). Η ενοικίαση στην Ισπανία είναι κατά 41,42% χαμηλότερη από ό, τι στις 

Ηνωμένες Πολιτείες (μέση τιμή για όλες τις πόλεις). 

4.5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Κεραμικά, Δέρμα, Ξίφη και Ασπίδες, Ρακέτες, Μεταξωτά Σάλια, Κεντήματα, 

Κιθάρες, Κρασί, Τυριά, Ελιές, Ζαμπόν Turrón. 

 

4.6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Τομείς βιομηχανίας Ισπανίας 

Η Ισπανία είναι παραδοσιακά αγροτική οικονομία. Στην πραγματικότητα, η Ισπανία 

εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσμο και ο τρίτος 

μεγαλύτερος παραγωγός οίνου. Επιπλέον, το έθνος είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός 

λεμονιών, φραουλών και πορτοκαλιών στην Ευρώπη. Παρά τις ευνοϊκές αυτές 

στατιστικές, η γεωργία συμβάλλει μόνο στο 3,4% του ΑΕΠ του έθνους. Η ισπανική 

οικονομία, ως αποτέλεσμα του σταθερού εκσυγχρονισμού, έχει εξαρτηθεί σε μεγάλο 

βαθμό από τον τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών της. Οι βιομηχανικοί κλάδοι 
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της Ισπανίας συμβάλλουν περίπου στο 27% του ΑΕΠ του έθνους, ενώ ο τομέας των 

υπηρεσιών αντιπροσωπεύει το 70% της συνολικής παραγωγής της Ισπανίας. Οι τομείς 

της ισπανικής βιομηχανίας επικεντρώνονται κυρίως στις περιφέρειες της Μαδρίτης, της 

Βαγιαδολίδ, της Καταλωνίας, της Βαλένθια και της Αστούριας. 
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5. ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

Η θρησκεία στην Καταλονία και στην Ισπανία είναι διαφοροποιημένη. Ιστορικά, 

σχεδόν όλος ο πληθυσμός ήταν χριστιανικός, ειδικά καθολικός, αλλά από το 1980 

υπήρξε μια τάση πτώσης του χριστιανισμού και παράλληλης ανάπτυξης της άρνησης 

θρησκείας (συμπεριλαμβανομένων των στάσεων του αθεϊσμού και του 

αγνωστικισμού) και άλλων θρησκειών. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη που 

χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση της Καταλονίας, το 56,5% των Καταλανών 

αναγνωρίζονται ως χριστιανοί, εκ των οποίων 52,4% είναι Καθολικοί, 2,5% 

Προτεστάντες και Ευαγγελικοί, 1,2% Ορθόδοξοι Χριστιανοί και 0,4% Μάρτυρες του 

Ιεχωβά. Ταυτόχρονα, το 18,2% του πληθυσμού ταυτίζεται με αθεϊστές, 12% με 

αγνωστικιστές, 7,3% με μουσουλμάνους, 1,3% με βουδιστές και 2,3% άλλες θρησκείες 

 
Θρησκείες και στάσεις ζωής ανά ηλικιακή ομάδα 

Πηγή: Institut Opiniòmetre & Κυβέρνηση Καταλωνίας (2014). 

Θρησκείες 16–24 25–34 35–49 50–64 65+ 

Χριστιανισμός 31.9% 39.0% 49.1% 65.9% 84.5% 

Καθολικοί 28.0% 33.4% 44.4% 61.6% 82.1% 

Μάρτυρες Ιεχωβά - - - 1.1% 1.0% 

Ορθόδοξοι Χριστιανοί 1.2% 2.6% 1.9% 0.4% - 

Προτεστάντες 2.7% 3.0% 2.8% 2.8% 1.4% 

Άθεοι 35.0% 25.0% 19.6% 15.8% 5.2% 

Αγνωστικιστές 12.3% 16.8% 14.7% 10.7% 5.3% 

Ισλάμ 14.4% 12.0% 9.7% 3.1% 1.0% 

Βουδδισμός 2.4% 2.5% 2.0% 0.1% - 

Ιουδαϊσμός - - - 0.1% - 

Άλλες θρησκείες 0.4% 2.5% 3.5% 1.7% 2.1% 

Δεν γνωρίζω 3.7% 1.2% 0.7% 0.1% 0.9% 

Δεν απαντώ - 1.1% 0.9% 2.7% 1.0% 

  
Θρησκείες και στάσεις ζωής ανά επαρχία 

Source: Institut Opiniòmetre & Κυβέρνηση Καταλωνίας (2014) 

Θρησκείες Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Χριστιανισμός 52.7% 60.6% 71.9% 70.6% 

Καθολικοί 49.2% 57.0% 65.7% 62.7% 
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Μάρτυρες Ιεχωβά 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 

Ορθόδοξοι Χριστιανοί 0.5% 1.2% 3.5% 4.7% 

Προτεστάντες 2.5% 2.2% 2.5% 3.0% 

Άθεοι 19.7% 17.0% 14.5% 11.0% 

Αγνωστικιστές 14.0% 7.3% 3.5% 7.2% 

Ισλάμ 6.5% 12.7% 7.7% 7.5% 

Βουδδισμός 1.5% - 0.5% 1.5% 

Ιουδαϊσμός - 0.2% - - 

Άλλες θρησκείες 2.7% 1.0% 1.2% 1.2% 

Δεν γνωρίζω 1.2% 0.5% 0.2% - 

Δεν απαντώ 1.5% 0.5% 0.2% 0.7% 

  
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

"Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat" (PDF). 
Institut Opiniòmetre, Generalitat de Catalunya. 2014. Archived from the original (PDF) 
on 26 September 2017. p. 30. Quick data from the 2014 barometer of Catalonia 

 "Llocs de culte per confessió i comarca — Mapa Religiós de Catalunya" (PDF). 
Government of Catalonia, Department of Governance and Institutional Relations, 
General Direction of Religious Affairs. 2014. Archived from the original (PDF) on 27 
September 2017. 
            Mapa Religiós de Catalunya, ISOR & Government of Catalonia's General 
Direction of Religious Affairs. 
  

https://web.archive.org/web/20170926184822/http:/governacio.gencat.cat/web/.content/afers_religiosos/documents/Mapa_2014/Barometre2014_resultats.pdf
http://governacio.gencat.cat/web/.content/afers_religiosos/documents/Mapa_2014/Barometre2014_resultats.pdf
http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Barometre-sobre-la-religiositat-i-Mapa-religios-de-Catalunya
https://web.archive.org/web/20170927212434/http:/governacio.gencat.cat/web/.content/afers_religiosos/documents/Mapa_2014/2014_Info_Mapa_religios.pdf
http://governacio.gencat.cat/web/.content/afers_religiosos/documents/Mapa_2014/2014_Info_Mapa_religios.pdf
http://www.mapareligios.cat/
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6. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Σημαντικές γιορτές / κοσμικές γιορτές: 

Πολλές από τις διακοπές στην Ισπανία βασίζονται στη θρησκεία. Ορισμένες είναι 
εθνικές σε όλη την Ισπανία και σημειώνονται (N) άλλες είναι περιφερειακές (R) 

 1η Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά (N) 

 2 Ιανουαρίου: Δευτέρα μετά την Πρωτοχρονιά (R) - Ανδαλουσία, Αραγονία, 
Αστούριας, Καστίλλη και Λεόν, Μούρθια και Μελίλια. 

 6 Ιανουαρίου: Ημέρα των Θεοφανίων / Τριών Βασιλέων (N) 

 29 Φεβρουαρίου: Ημέρα της Ανδαλουσίας (R) 

 1 Μαρτίου: Ημέρα των Βαλεαρίδων Νήσων (R) 

 20 Μαρτίου: Δευτέρα μετά την ημέρα Αγίου Ιωσήφ (Ε) - Εξτρεμαδούρα & Μαδρίτη. 

 Η πιο σημαντική περίοδος γιορτής στην Ισπανία είναι η Μεγάλη Εβδομάδα (Semana 
Santa), το ετήσιο αφιέρωμα στο Πάθος του Ιησού Χριστού. Όπως συμβαίνει σε όλες 
τις χώρες που γιορτάζουν το Πάσχα, οι ημερομηνίες ποικίλλουν κάθε χρόνο μεταξύ 
των δύο τελευταίων εβδομάδων του Μαρτίου έως τις δύο πρώτες εβδομάδες του 
Απριλίου. Οι διακοπές είναι: Μεγάλη Πέμπτη - (R) - όλες οι περιοχές εκτός της 
Καταλονίας, Μεγάλη Παρασκευή (N), Κυριακή Πάσχα (N), Δευτέρα του Πάσχα (R) - 
Βαλεαρίδες Νήσοι, Χώρα των Βάσκων, Καταλονία, Λα Ριόχα, Ναβάρα και Βαλένθια. 

 24 Απριλίου: Ημέρα της Αραγωνίας / Ημέρα της Καστίλλης και Λεόν (R) 

 1 Μαΐου: Ημέρα Εργασίας / Ημέρα Εργατών (N) 

 2 Μαΐου: Ημέρα της Μαδρίτης (R) 

 16 Μαΐου: Κυριακή Δευτέρα ή Πεντηκοστή Δευτέρα (R) - Καταλονία 

 17 Μαΐου: Ημέρα Λογοτεχνίας της Γαλικίας (R) 

 30 Μαΐου: Ημέρα των Καναρίων Νήσων (R) 

 31 Μαΐου: Ημέρα της Καστίγια-Λα Μάντσα (R) 

 9 Ιουνίου: Ημέρα της Μούρθια / Ημέρα της La Rioja (R) 

 15 Ιουνίου: Corpus Christi (R) - Καστίλα-Λα Μάντσα 

 24 Ιουνίου: Ημέρα του Αγίου Ιωάννη (San Juan) (R) - Καταλονία. 

 25 Ιουλίου: Ημέρα Αγίου Ιακώβου (Santiago Apostol) (R)-Χώρα Βάσκων και Ναβάρα. 

 28 Ιουλίου: Ημέρα των Κανταβριακών Θεσμών (R) - Κανταβρία 
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 15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου (N) 

 1 Σεπτεμβρίου: Φεστιβάλ της Θυσίας του Αβραάμ (R) - Θέουτα και Μελίλια. 

 2 Σεπτεμβρίου: Ημέρα της Ceuta (R) 

 8 Σεπτεμβρίου: Ημέρα της Αστούριας / Ημέρα της Εξτρεμαδούρας (R) 

 11 Σεπτεμβρίου: Ημέρα της Καταλονίας (R) - σηματοδοτεί την επέτειο της ανάκτησης 
της Βαρκελώνης το 1714. 

 15 Σεπτεμβρίου: Ημέρα της Bien Aparecida (προστάτης) (R) - Κανταβρία 

 9 Οκτωβρίου: Ημέρα της Βαλένθια (R) - τιμάται ο βασιλιάς Ιάκωβος I που εισήλθε 
στην πόλη Βαλένθια για να την απελευθερώσει από μαυριτανική κυριαρχία το 1238. 

 12 Οκτωβρίου: Η Εθνική Ημέρα της Ισπανίας / Ημέρα του Κολόμβου - τιμάται ότι ο 
Κολόμβος προσγειώθηκε στον Νέο Κόσμο το 1492 (N) 

 1 Νοεμβρίου: Ημέρα όλων των Αγίων (Fiesta de Todos los Santos) (N) 

 6 Δεκεμβρίου: Ημέρα ισπανικού Συντάγματος (N) 

 8 Δεκεμβρίου: Άμωμος σύλληψη (N) 

 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα (N) 

 26 Δεκεμβρίου: Ημέρα Αγίου Στεφάνου (R) – Καταλωνία 

https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide 

 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Τα φιλιά μεσάνυχτα και τα μαύρα μάτια δεν θα σας κάνουν καλό για τη νέα χρονιά στην 

Ισπανία. Εδώ η τύχη, η αγάπη και η ευημερία έρχονται με μια νέα σειρά δεισιδαιμονιών 

και παραδόσεων. Ξεκινώντας με τη χριστουγεννιάτικη λαχειοφόρο αγορά στις 22 

Δεκεμβρίου και περνώντας από το πρώτο βήμα στο δρόμο για την Πρωτοχρονιά, η 

περίοδος διακοπών στην Ισπανία είναι γεμάτη με ευκαιρίες να καλέσετε την τύχη. 

Όπως και πολλά πράγματα στην ισπανική κουλτούρα, οι περισσότερες παραδόσεις 

της Πρωτοχρονιάς στην Ισπανία που λέγεται ότι φέρνουν καλή τύχη περιλαμβάνουν 

φαγητό. Από το cava και τα σταφύλια, στην Ισπανία μπορείτε να <<φάτε το δρόμο 

σας>> οδηγώντας σε ένα υπέροχο νέο έτος. 

12 ΤΥΧΕΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ: Καθώς το ρολόι χτυπάει μέχρι τα μεσάνυχτα την παραμονή 

της Πρωτοχρονιάς, οι πανηγυρίζοντες σε όλη την Ισπανία μπαίνουν στις κυριότερες 

πλατείες της πόλης τους ή στο σαλόνι της οικογένειάς τους για να παρακολουθήσουν 

τα μεσάνυχτα του ρολογιού. Καθώς πλησιάζει η ώρα, κάθε άνθρωπος, γυναίκα, παιδί, 

https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide
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γιαγιά και παππούς θα προσκολληθούν σε δώδεκα πράσινα σταφύλια. Κάθε ένα από 

αυτά τα δώδεκα σταφύλια λέγεται ότι αντιπροσωπεύουν κάθε μήνα του έτους. Με κάθε 

μελωδία του ρολογιού τα μεσάνυχτα, οι Ισπανοί τρώνε ένα σταφύλι για να φέρουν ένα 

μήνα τύχης στο νέο έτος. Είναι ένας αγώνας για να καταπιείτε και τα 12 πριν το ρολόι 

σταματήσει να χτυπάει. 

Ενώ μπορεί να ακούγεται απλό, η αναταραχή των καθιστικών και των πλαζ γεμάτων 

από ανθρώπους που μασούν μανιωδώς σταφύλια στο στόμα τους, σε συνδυασμό με 

τους τρεις ή τέσσερις σπόρους σε κάθε ένα, κάνει μια μάλλον χαοτική (και 

ξεκαρδιστική!) αρχή για το νέο έτος! 

ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ CAVA: Για να φέρει όχι μόνο καλή τύχη, αλλά μια 

πραγματική περιουσία στο νέο έτος, οι Ισπανοί αφήνουν ένα χρυσό αντικείμενο στο 

ποτήρι του Cava πριν από το μεσημεριανό φρυγανιά. Από χρυσά γαμήλια δαχτυλίδια 

μέχρι χρυσά νομίσματα, όλα μπαίνουν στο ποτήρι! Για να λειτουργήσει η γοητεία της 

καλής τύχης, πρέπει να πιείτε ολόκληρο το ποτήρι του cava μετά την πρόποση της 

νύχτας και να ανακτήσετε το χρυσό αντικείμενο σας. 

http://spanishsabores.com/2015/12/30/7-lucky-new-years-eve-traditions-in-spain/ 

  

http://spanishsabores.com/2015/12/30/7-lucky-new-years-eve-traditions-in-spain/
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7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

7.1. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Η έννοια της οικογένειας, είναι κεντρική στην ισπανική κοινότητα και εκτείνεται πέρα 

από την πυρηνική οικογένεια για να συμπεριλάβει τους παππούδες, τις θείες, τους 

θείους και τα ξαδέλφια. φίλους και γείτονες. και οργανώσεις που είναι σημαντικές για 

την κοινότητα, όπως είναι οι εκκλησίες. Ο οικογενειακός ρόλος έχει τρεις κύριες πτυχές, 

σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας: οικογενειακές υποχρεώσεις. υποστήριξη και 

συναισθηματική εγγύτητα · και η οικογένεια ως κριτής, ή η ανάγκη να ανταποκριθεί στις 

προσδοκίες της οικογένειας. Οι ηλικιωμένοι παππούδες μερικές φορές ζουν με την 

οικογένεια και υπάρχει συχνή επίσκεψη μεταξύ των μελών της οικογένειας. Όλα τα 

γεγονότα της ζωής θεωρούνται ευκαιρίες για να συγκεντρωθούν και να γιορτάσουν. 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα, η ισπανική κυβέρνηση έχει προσφέρει διάφορες 

μορφές υποστήριξης για τις οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων παροχών για χήρες, 

συζύγους και εξαρτώμενα τέκνα και γονείς. Τα οικογενειακά επιδόματα εισήχθησαν το 

1926 (νόμος βασιλικού διατάγματος για τις επιδοτήσεις για μεγάλες οικογένειες 

εργασίας, BOE-A-1926-6231), αλλά προορίζονταν αρχικά σε μεγάλες εργαζόμενες 

οικογένειες με οκτώ ή περισσότερα παιδιά. Αυτή η αποζημίωση δεν βασιζόταν στις 

ηλικίες των παιδιών, αλλά ήταν βασισμένη στο εισόδημα. Το 1938 (νόμος για τη 

δημιουργία του υποχρεωτικού καθεστώτος για τις οικογενειακές επιδοτήσεις, BOE-A-

1938-8202), παρόμοια οφέλη επεκτείνονταν σε οικογένειες με δύο ή περισσότερα 

εξαρτώμενα τέκνα που ζούσαν στο νοικοκυριό και ήταν κάτω από την ηλικία των 14 

ετών. Κατά τη δικτατορία (1936-1975), οι οικογενειακές πολιτικές επικεντρώθηκαν 

στην ενίσχυση της οικογένειας των αντρών των οικογενειών. Για παράδειγμα, 

χορηγήθηκε ειδική αποζημίωση με βάση τον αριθμό συνοικιακών παιδιών (ηλικίας <23 

ετών) για να ενθαρρύνει τις έγγαμες που εργάζονταν να επιστρέψουν στο νοικοκυριό 

(Διάταγμα για τη θέσπιση οικογενειακού επιδόματος που ισχύει για εταιρείες που 

ασχολούνται με βιομηχανία και εμπόριο, BOE-A-1945-6602, 1945). Επίσης, 

προσφέρθηκαν άλλα οφέλη για παραδοσιακές οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων 

επιδομάτων γάμου και γονιμότητας, επιδομάτων για μη εργαζόμενες γυναίκες και 

εξαρτώμενα τέκνα και γονείς και επιδοτήσεων για χήρες και ορφανά. Τα οφέλη για 

χήρες και ορφανά επεκτάθηκαν σε οικογένειες που συγκατοικούν το 2007.  
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7.1.1. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

1. Επισκόπηση 

Η υιοθεσία είναι αμετάκλητη. Το παιδί που υιοθετείται αμέσως καθίσταται απόγονος 

των προσώπων που τον υιοθέτησαν. Το καλύτερο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει 

πάντα να λαμβάνεται υπόψη όταν σκεφτόμαστε την υιοθεσία. 

Η υιοθεσία χορηγείται μόνο με αιτιολογημένο δικαστικό διατακτικό. 

Οι γονικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μεταξύ των βιολογικών γονέων και του 

υιοθετημένου παιδιού λήγουν με την οριστικοποίηση της υιοθεσίας. 

Τα συγκατοικούντα ζευγάρια έχουν δικαίωμα να υιοθετήσουν ένα παιδί στην Ισπανία. 

2. Προϋποθέσεις 

Εάν είστε ισπανός κάτοικος, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για υιοθεσία 

ενώπιον των ισπανικών δικαστηρίων. 

Ο αιτητής πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Να έχει πλήρη κυριότητα των πολιτικών δικαιωμάτων (να είναι νομικά ικανός). 

• Ένας από τους υιοθετούμενους γονείς πρέπει να είναι άνω των 25 ετών και, 

• Ένας από τους υιοθετούμενους γονείς πρέπει να είναι τουλάχιστον 14 έτη 

μεγαλύτερος από τον υιοθετημένο. 

Ποια πρόσωπα δεν έχουν το δικαίωμα να υιοθετήσουν: 

• Ο πατέρας και η μητέρα που έχουν στερηθεί την επιμέλεια των παιδιών τους 

ή τα άτομα που έχουν απομακρυνθεί από την επιμέλεια ή κηδεμονία. 

• Ο δάσκαλος σε σχέση με τον μαθητή του, έως ότου εγκριθεί η τελική 

αξιολόγηση - ολοκλήρωση της διδασκαλίας. 

3. Ποιος μπορεί να υιοθετηθεί; 

Μόνο οι μη χειραφετημένοι ανήλικοι μπορούν να υιοθετηθούν. Κατ 'εξαίρεση, 

είναι δυνατόν να υιοθετηθεί ένας χειραφετημένος ανήλικος αν ο ανήλικος 

συγκατοικήσει αδιάκοπα με τον γονέα που είναι πρόθυμος να τον υιοθετήσει 

πριν από την ηλικία των 14 ετών ή αν ο υιοθετηθείς βρίσκεται σε κατάσταση 

προ-υιοθεσιακού ασύλου. 

Για να μπορέσει κανείς να υιοθετήσει ένα παιδί, πρέπει να τηρηθούν οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Εάν οι βιολογικοί γονείς του παιδιού έχουν στερηθεί την επιμέλεια του δικαστή. 
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• Εάν οι βιολογικοί γονείς του παιδιού δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την 

υιοθεσία. Σε περίπτωση νεογέννητου, οι βιολογικοί γονείς πρέπει να δώσουν τη 

συγκατάθεσή τους τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την ημερομηνία γέννησης. 

• Εάν ο ανήλικος είχε εγκαταλειφθεί και η ταυτότητα των γονέων ήταν άγνωστη. 

Εάν το παιδί εγκαταλείφθηκε κατά τη στιγμή της γέννησης, ο ανήλικος μπορεί 

να υιοθετηθεί μετά από 30 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η μητέρα δεν τον 

αναζήτησε / φρόντισε εντός αυτής της χρονικής περιόδου. 

Ποιος δεν μπορεί να υιοθετηθεί; 

• Απόγονοι, π.χ. Ένας παππούς δεν μπορεί να υιοθετήσει τα εγγόνια του. 

• Συγγενείς στον δεύτερο βαθμό της εγγύτητας σε γραμμή συγγένειας εξ αίματος 

ή αγχιστείας. 

4. Διαδικασία υιοθεσίας 

Όλοι οι τύποι υιοθεσίας απαιτούν προηγούμενη δικαστική διαδικασία. 

Το πρώτο βήμα για την υιοθέτηση ενός ατόμου είναι να υποβάλετε πρόταση για 

έγκριση στο αρμόδιο ισπανικό ίδρυμα (Servicio de Protección de Menores) της 

αυτόνομης ισπανικής κοινότητας της επιλογής σας. 

Ορισμένα έγγραφα όπως το πιστοποιητικό γέννησης των προσώπων που είναι 

πρόθυμα να υιοθετήσουν, το αντίστοιχο ποινικό τους μητρώο, οι φορολογικές 

δηλώσεις κ.λπ. πρέπει να επισυναφθεί στην εν λόγω πρόταση. 

Το ίδρυμα θα επανεξετάσει την καταλληλότητα του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι πρόθυμα να υιοθετήσουν και θα εκδώσει πιστοποιητικό που αποδέχεται την 

επιλεξιμότητα των αιτούντων για την υιοθεσία ανήλικου. 

Το θεσμικό όργανο θα εκδώσει την προηγούμενη πρόταση έγκρισης, η οποία πρέπει 

να περιέχει την αιτιολογημένη καταλληλότητα του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι πρόθυμα να υιοθετήσουν μαζί με τις προσωπικές, κοινωνικές, οικογενειακές και 

οικονομικές τους περιστάσεις, καθώς και την τελευταία κατοικία τους, που 

αποστέλλονται στον ισπανό δικαστή, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει εάν θα 

αποδεχθεί ή όχι την υιοθεσία του παιδιού. 
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5. Διεθνείς υιοθεσίες 

Ο αρμόδιος οργανισμός (Servicio de Protección de Menores) από κάθε ισπανική 

αυτόνομη κοινότητα θα διευκολύνει τις αναφορές για υιοθεσία παιδιών που βρίσκονται 

στο εξωτερικό. 

Εάν είστε πρόθυμοι να υιοθετήσετε ένα μη ισπανικό παιδί, να έχετε κατά νου ότι θα 

πρέπει να μετακινηθείτε στη χώρα προέλευσης του ανηλίκου για να τον παραλάβετε. 

6. Γραφεία υιοθεσίας 

Οι οργανισμοί υιοθεσίας είναι επίσημες οργανώσεις που έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

σε διαδικασίες υιοθεσίας με καθήκοντα διαμεσολάβησης. Οι οργανισμοί αυτοί 

παρέχουν πληροφορίες στα άτομα που επιθυμούν να υιοθετήσουν και να 

συμμετάσχουν στις διαδικασίες υιοθεσίας ενώπιον των ισπανικών και ξένων αρχών. 

Οι οργανισμοί πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, νομίμως εγκατεστημένοι. 

7. Υιοθεσία από ζευγάρια ιδίου φύλου 

Το ισπανικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα των ζευγαριών του ίδιου φύλου να 

υιοθετούν παιδιά, ωστόσο, προβλέπεται νόμιμα ότι οι ανήλικοι μπορούν να 

υιοθετηθούν από ένα μόνο άτομο και επομένως τα εν λόγω ζευγάρια δικαιούνται 

έμμεσα να υιοθετούν τα παιδιά μεμονωμένα. 

Ωστόσο, εάν ένας από τους συντρόφους που είχαν βιολογικό παιδί πεθάνει, δεν είναι 

εγγυημένο ότι το ορφανό παιδί μπορεί να εξακολουθεί να ζει με τον επιζώντα 

σύντροφο. 

http://spainlawyer.com/guia-legal/familia/la-patria-potestad 

 

7.2. ΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 

Γάμος 

Ο ισπανικός αστικός κώδικας έχει αλλάξει ελάχιστα από το 1889. Μεταξύ των νέων 

διατάξεων αυτού του κώδικα υπήρχαν κανόνες που επέτρεπαν τον γάμο τόσο του 

πολιτικού όσο και του κανονικού γάμου (άρθρο 49) και του χωρισμού - οι οποίοι, 

ωστόσο, ανέστειλαν μόνο τη συνύπαρξη (άρθρο 81). Ο κώδικας διευκρίνισε επίσης 

ποια δικαιώματα πρέπει να έχουν τα παιδιά (άρθρο 29). Η τελευταία αλλαγή στον 

κώδικα έγινε με το νόμο 13/2005, ο οποίος επέκτεινε το δικαίωμα του γάμου σε 

εταίρους του ίδιου φύλου. Η μεταρρύθμιση του αστικού κώδικα του 1981 καθιέρωσε 

http://spainlawyer.com/guia-legal/familia/la-patria-potestad
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επίσης τα 18 ως ηλικία ενηλικίωσης και την ελάχιστη ηλικία γάμου, μολονότι ο γάμος 

επιτρέπεται σε ηλικία 14 ετών με νόμιμη ή οικογενειακή άδεια (νόμος περί του γάμου 

στον αστικό κώδικα για τις αιτίες της ακυρότητας, του διαχωρισμού και του διαζυγίου , 

30/1981). Το ισπανικό Σύνταγμα το 1978 ανέφερε ότι ο πολιτικός γάμος έχει το ίδιο 

καθεστώς με τον θρησκευτικό γάμο και ότι ο γάμος βασίζεται στην ισότητα των 

συζύγων όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. 

Διαζύγιο 

Το δικαίωμα διαζυγίου εισήχθη στην Ισπανία σύμφωνα με το δημοκρατικό νόμο περί 

διαζυγίου της 2ας Μαρτίου 1932, αλλά εξαλείφθηκε μετά τον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο. 

Από το 1939 έως το 1981, ο μόνος τρόπος να τερματιστεί ο γάμος ήταν η ακύρωση. 

Μετά την κατάργηση της Πράξης Διαζυγίου το 1939, οι ακυρώσεις έγιναν ολοένα και 

συχνότερες μεταξύ εκείνων που μπορούσαν να πληρώσουν και ο αριθμός των 

ανεξέλεγκτων χωρισμών και ενώσεων αυξανόταν στην Ισπανία, ιδιαίτερα κατά τη 

μετάβαση στη δημοκρατία, η οποία προκάλεσε κοινωνική και πολιτική εκκοσμίκευση. 

Ως εκ τούτου, αναγνωρίστηκε γενικά ότι χρειάστηκε νομοθεσία για τον γάμο, αν και 

υπήρχαν πολιτικές διαφορές ως προς τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που πρέπει 

να εφαρμοστούν. Επιπλέον, η κοινή γνώμη σχετικά με το διαζύγιο διαιρέθηκε στα 

χρόνια μετά τη μετάβαση. Οι έρευνες έδειξαν ότι το ισπανικό κοινό μετακινήθηκε από 

την έκφραση της ήπιας υποστήριξης διαζυγίου το 1978, για να εκφράσει σταθερή 

στήριξη το 1980, καθώς συζητήθηκε η ανάγκη για νόμιμο διαζύγιο στο πολιτικό πεδίο. 

Ο θρησκευτικός γάμος αναγνωρίζεται από το νόμο και δεν υπάρχει ανάγκη να 

ολοκληρωθεί ένας πολιτικός γάμος για να λάβει χώρα η θρησκευτική τελετή. Αυτή είναι 

η περίπτωση των ρωμαιοκαθολικών, μουσουλμανικών, προτεσταντικών ή εβραϊκών 

γάμων και η τελετή έχει το ίδιο νομικό καθεστώς με την αστική εταιρική σχέση. 

  

Ο συνηθέστερος τύπος γάμου στην Ισπανία είναι ο πολιτικός και αναγνωρίζεται 

πλήρως σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους. Παρέχει το δικαίωμα κληρονομίας, 

περιουσίας, συντάξεων και υιοθεσιών για τους δύο συζύγους, οι οποίοι δεν χρειάζεται 

να υποβάλουν αίτηση για θρησκευτική τελετή προκειμένου να θεωρηθούν 

παντρεμένοι. Για να αποκτήσουν πιστοποιητικό γάμου, οι δύο σύζυγοι πρέπει να 
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επιλέξουν τον πολιτικό γάμο ακόμα και αν η θρησκευτική τελετή αναγνωρίζεται από 

τους τοπικούς νόμους. 

Ο πολιτικός γάμος στην Ισπανία 
Ο πολιτικός γάμος στην Ισπανία είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία και ίσως χρειαστεί 

κάποιο χρονικό διάστημα, γι' αυτό θα πρέπει να προετοιμάσετε τα απαραίτητα 

έγγραφα για τη διαδικασία μερικούς μήνες νωρίτερα. Προκειμένου να εγγραφούν για 

πολιτικό γάμο στην Ισπανία, και τα δύο μέρη πρέπει να έχουν την ελάχιστη ηλικία των 

18 ετών. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση θρησκευτικού γάμου. 

 
Στατιστικές γάμου 

 

Τα ποσοστά γάμου των ομοφυλοφιλικών ζευγαριών στην Ισπανία το 2008 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Στατιστικής της Ισπανίας (INE), 41.700 γάμοι 

ομοφυλοφίλων πραγματοποιήθηκαν μέχρι το τέλος του 2015: 1.275 το 2005. 4.574 το 

2006, 3.250 το 2007, 3.549 το 2008, 3.412 το 2009, 3.583 το 2010, 3.880 το 2011, 

3,834 το 2012, 3,71 το 2013, 3,275 το 2014, 3,738 το 2015 και 4,259 το 2016. 

Έτος* Γάμοι μεταξύ 
ανδρών 

Γάμοι μεταξύ 
γυναικών 

Γάμοι ιδίου 
φύλου 

Σύνολο 
γάμων 

 % γάμων 
ιδίου φύλου 

2005 (από 
τον Ιούλιο) 

923 352 1,275 120,728 1.06 

2006 3,190 1,384 4,574 211,818 2.16 

2007 2,180 1,070 3,250 203,697 1.60 

2008 2,299 1,250 3,549 196,613 1.81 

2009 2,212 1,200 3,412 175,952 1.94 

2010 2,216 1,367 3,583 170,815 2.10 

2011 2,293 1,587 3,880 163,085 2.38 

2012 2,179 1,655 3,834 168,835 2.27 

2013 1,648 1,423 3,071 156,446 1.96 

2014 1,679 1,596 3,275 162,554 2.01 

2015 1,925 1,813 3,738 168,910 2.21 

2016 2,146 2,113 4,259 172,243 2.47 
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7.3. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Φροντίδα παιδιών στην Ισπανία 

Πολλά παιδιά ξεκινούν από νεαρή ηλικία στις δομές ισπανικής παιδικής φροντίδας και 

οι εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας στην Ισπανία είναι γενικά υψηλού επιπέδου. Η 

επιλογή ενός νηπιαγωγείου που ταιριάζει στο παιδί σας μπορεί να είναι μια δύσκολη 

επιλογή όπου κι αν βρίσκεστε - και ιδιαίτερα αν είστε νέοι στην Ισπανία. 

 

 https://www.expatica.com/es/family-essentials/Childcare-in-Spain_101464.html 

 

 

  

http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/18/espana/1119111135.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/18/espana/1119111135.html
http://terranoticias.terra.es/sociedad/articulo/orgullo_gay_marcha_celebra_ley_382594.htm
http://terranoticias.terra.es/sociedad/articulo/multitudinaria_marcha_orgullo_gay_festeja_383264.htm
https://web.archive.org/web/20110914125130/http:/www.ciimu.org/webs/wellchi/working_papers/wp6_roca.pdf
http://www.ciimu.org/webs/wellchi/working_papers/wp6_roca.pdf
https://www.expatica.com/es/family-essentials/Childcare-in-Spain_101464.html
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8. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

8.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Τέχνες και ελεύθερος χρόνος 

Ο εθνικός χορός της Καταλανίας είναι η sardana. Εκτελείται σε φεστιβάλ και άλλες 

ειδικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Οι χορευτές σχηματίζουν έναν κύκλο, κρατώντας 

τα ενωμένα χέρια ψηλά στον αέρα. Τα σύντομα, ήσυχα βήματα εναλλάσσονται με τα 

μακρύτερα, πιο γερά. Οι μπάντες που παίζουν μουσική για τη σαρδένα καλούνται 

coblas. Αποτελούνται από το flabiol, ένα τριών οπών φλάουτο που παίζεται με το ένα 

χέρι ενώ ο παίκτης χτυπά ένα μικρό τύμπανο στον αγκώνα που ονομάζεται tabal, 

ξύλινα όργανα που ονομάζονται tenoras και teibles. ορειχάλκινη τρομπέτα - fiscorn, 

και trombó και το contrabaix ή διπλό μπάσο. 

8.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η εκπαίδευση στην Ισπανία ρυθμίζεται από το Ley General de Educación (γενικό νόμο 

της εκπαίδευσης) που επεκτείνεται στο άρθρο 27 του ισπανικού Συντάγματος του 

1978. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και δωρεάν για όλα τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 

και 16 ετών και υποστηρίζεται από την εθνική κυβέρνηση μαζί με τις κυβερνήσεις 

καθεμιάς από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας. 
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Η εκπαίδευση πριν τα 6 χρόνια ονομάζεται παιδεία προσχολικής εκπαίδευσης ή 

νηπιαγωγείου και χωρίζεται σε δύο ομάδες. Το πρώτο είναι μέχρι 3 έτη και το δεύτερο 

είναι από 3 έως 6 ετών. Από την ηλικία των 6 έως 16 ετών, η εκπαίδευση στην Ισπανία 

χωρίζεται σε δύο ομάδες. 1) Η πρώτη ομάδα, που ονομάζεται πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 6 έως 12 ετών. 2) 12 έως 16 ετών 

(αποκαλούμενη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση χωρίζεται σε 

τρεις κύκλους 1) 6 έως 8 έτη (πρώτος κύκλος) 2) 8 έως 10 έτη (δεύτερος κύκλος) 3) 10 

έως 12 έτη (τρίτος κύκλος). 
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Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του επιπέδου εκπαίδευσης είναι να παρέχει σε όλα τα 

παιδιά μια κοινή εκπαίδευση που τους επιτρέπει να αποκτήσουν τα βασικά πολιτιστικά 

στοιχεία, να μάθουν προφορική έκφραση, γραφή και αριθμητική, καθώς και μια 

προοδευτική αυτάρκεια δράσης στο περιβάλλον. Το πιστοποιητικό που δίνεται στο 

τέλος αυτού του σταδίου ονομάζεται απολυτήριο δημοτικού/School Graduate. Η 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο κύκλους 1) 12 έως 14 έτη (πρώτος 

κύκλος) 2) 14 έως 16 έτη (δεύτερος κύκλος) Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, ο 

μέσος όρος των μαθητών μιας τάξης είναι περίπου 30 στα ισπανικά σχολεία. Το 

πιστοποιητικό που δίνεται στο τέλος αυτού του σταδίου ορίζεται απολυτήριο 

γυμνασίου/Secondary Education Graduate. Το επόμενο στάδιο της εκπαίδευσης 

ονομάζεται κύκλος μέσης εκπαίδευσης. Αυτό το στάδιο έχει δύο επιλογές. 1) πτυχίο 

Bachelor και διαρκεί 2 χρόνια. Οι διαθέσιμες θεματικές κατηγορίες είναι oι Τέχνες oι 

Φυσικές και υγειονομικές επιστήμες, oι ανθρωπιστικές επιστήμες και οι κοινωνικές 

επιστήμες και η Τεχνολογία 2) Η κατάρτιση για επαγγέλματα θα επιτρέψει στο 

σπουδαστή να λάβει σπουδές μόνο για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και είναι συχνά 

η επιλογή για εκείνους που θέλουν λιγότερο ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Μετά την 

απόκτηση του τίτλου μπορούν να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό ή να εγγραφούν 

σε άλλο τεχνικό πρόγραμμα με όλα τα εξειδικευμένα μαθήματα που απαιτούνται. 

Το επόμενο στάδιο της εκπαίδευσης έχει επίσης 2 επιλογές. 1)Μετά τη δευτεροβάθμια 

επαγγελματική κατάρτιση, επιτρέπει στους σπουδαστές να ενισχύσουν περαιτέρω την 

εκπαίδευσή τους σε ανώτερο επίπεδο και διαρκεί είτε ένα είτε δύο χρόνια. 2) Η 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η είσοδος σε αυτήν καθορίζεται από την εισαγωγή σε 

πανεπιστήμιο κάθε Ιούνιο. Έχει τρία στάδια. Τα προγράμματα μικρής διάρκειας που 

χρειάζονται 3 χρόνια για να ολοκληρωθούν, τα οποία μπορεί να είναι είτε 

πανεπιστημιακό δίπλωμα είτε τεχνικός μηχανικών, είναι προγράμματα μεγαλύτερα 

μεταξύ τεσσάρων και έξι ετών. Θα διαπιστώσετε ότι τα προγράμματα χωρίζονται σε 

δύο διαφορετικούς κύκλους. Στον πρώτο κύκλο απαιτούνται 2 έως 3 έτη εκπαίδευσης 

που αποτελείται από γενικές σπουδές στον κύριο τομέα που έχετε επιλέξει. Στο 

δεύτερο κύκλο απαιτούνται επιπλέον δύο με τρία χρόνια περαιτέρω εκπαίδευσης. Τα 

διδακτορικά προγράμματα απαιτούν γενικά δύο χρόνια περαιτέρω σπουδών και 

αποτελούνται τόσο από μαθήματα όσο και από διατριβή. 
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8.3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Οι Ισπανοί είναι ανοιχτοί και φιλικοί. Σε μια άτυπη κατάσταση είτε με οικογενειακούς 

φίλους είτε με πλήρως αγνώστους, χαιρετούν τις γυναίκες με ένα φιλί σε κάθε μάγουλο. 

Οι άνδρες δεν φοβούνται τον προσωπικό χώρο με άλλους άνδρες σε μια άτυπη 

κατάσταση και συχνά θα χαιρετούν ή θα κάνουν αντίο με αγκαλιά. 

Πώς είναι η εμφάνιση του λαού στην Ισπανία / Καταλωνία; 

Χρώμα ματιών / χρώμα: μεγάλα εκφραστικά στρογγυλά μάτια, τάση να έχουν χοντρά 

φρύδια στα μάτια. Τα πιο συνηθισμένα χρώματα ματιών είναι σκούρα καφέ ή 

φουντουκιά (μικτά πράσινα καφέ). υπάρχουν μπλε και πράσινα μάτια, αλλά 

αντιπροσωπεύουν μόνο το 25% περίπου του πληθυσμού. Χρώμα / τύπος μαλλιών: Τα 

σκούρα καστανά μαλλιά είναι το πιο συνηθισμένο χρώμα μαλλιών στην Ισπανία και 

την Καταλωνία, που κυμαίνονται από το σκοτεινό καστανό έως σχεδόν μαύρο. Τα 

μαύρα μαλλιά είναι το δεύτερο πιο συνηθισμένο, και το ανοιχτό καφέ / ξανθό είναι το 

τρίτο πιο κοινό. Τα κόκκινα μαλλιά βρίσκονται στα βορειοδυτικά. Ενώ περίπου το 87% 

των Ισπανών έχουν σκούρα μαλλιά. Σε υφή τα μαλλιά είναι κυματιστά και ίσια (πολλές 

χοντρές τρίχες). Τα σγουρά μαλλιά είναι επίσης κοινά, ειδικά στο νότο και τα Κανάρια 

νησιά. Εμφανίζεται επίσης τριχωτό / χοντροειδές / αφρικανικό είδος μαλλιών, αλλά 

είναι λιγότερο συνηθισμένο. Χρώμα δέρματος: Το χρώμα του δέρματος κυμαίνεται από 

απαλό έως μεσαίο καφέ. Αλλά τα πιο συνηθισμένα χρώματα δέρματος είναι μεταξύ 

αυτών των δύο. Μια πιο σκούρα / κρεμώδης απόχρωση του λευκού που μαυρίζει 

εύκολα και το δέρμα που είναι φυσικά μαυρισμένο με (ελαιόλαδο / ανοιχτό καφέ) είναι 

τα δύο πιο συνηθισμένα. Πολύ χλωμό δέρμα μπορεί να βρεθεί, αλλά συνήθως 

συνοδεύεται από σκούρα μαλλιά. Το μεσαίο καφέ δέρμα δεν είναι επίσης πολύ σπάνιο 

αλλά δεν αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία και είναι πιο συνηθισμένο στο νότο και τα 

Κανάρια νησιά, καθώς και το δυτικό τμήμα της Ισπανίας. Οι σκανδιναβικοί τύποι, όπως 

οι Esther cañadas, είναι σπάνιοι, αλλά υπάρχουν, κυρίως στη βόρεια ακτή, την 

Καταλωνία και σε ορισμένα τμήματα της Ανδαλουσίας που εποικίστηκαν από τον 

βορειοευρωπαϊκό χώρο μετά την ανάκτηση - reconquista. 

Σχήμα προσώπου: τα στρογγυλά και οβάλ σχήματα προσώπων είναι τα πιο συχνά. 

https://www.quora.com/What-are-the-most-common-Spanish-facial-features 

https://www.quora.com/What-are-the-most-common-Spanish-facial-features
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Η προσωπικότητα των Ισπανών 

Είναι προφανές ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει γενικά τόσο εύκολα, καθώς όλοι 

έχουμε τη δική μας προσωπικότητα. Προσωπικότητες που μπορεί να είναι πολύ 

διαφορετικές, ακόμα περισσότερο όταν κοιτάμε ανθρώπους στις διάφορες περιοχές 

της Ισπανίας. Αλλά εκτός από αυτές τις διαφορές, μπορούμε να ορίσουμε τους 

Ισπανούς στις κοινωνικές τους σχέσεις, εξωστρεφείς, κοινωνικοί, φιλικοί ... Μπορεί να 

είσαστε αρκετά εξοικειωμένοι αρκετά γρήγορα, ώστε να μην αισθάνεστε περίεργα όταν 

οι άνθρωποι παρουσιάζονται δίνοντάς σας 2 φιλιά και από εκεί και πέρα ενεργούν με 

έναν εξοικειωμένο τρόπο, σαν να γνωρίζεστε ήδη για λίγο. Μας αρέσει να 

αγκαλιάζουμε, να παίρνουμε ο ένας τον άλλον από το χέρι ή να δίνουμε τα κατοικίδια 

ζώα στις πλάτες του καθενός. Από αυτή την άποψη, όταν συναντάμε έναν ξένο, τον 

αντιμετωπίζουμε ως «έναν από μας» χωρίς να σκεφτόμαστε την πιθανή αντίδραση 

στον ενθουσιασμό μας. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φιλόξενοι και 

φιλικοί, προσπαθώντας να καταστήσουμε την ενσωμάτωσή πιο άνετη και εύκολη. 

Όσον αφορά τους κοινωνικούς μας τρόπους, δεν είμαστε πολύ προσεκτικοί στις 

διατυπώσεις και όταν μπαίνουμε σε μια συζήτηση με κάποιον που δεν γνωρίζουμε, 

έχουμε την τάση να λέμε «tu» αντί για το πιο ευγενικό και επίσημο «usted», εκτός από 

όταν μιλάμε σε ηλικιωμένους ή σε άτομα με σημαντικότερο κοινωνικό καθεστώς ή 

επαγγελματική δραστηριότητα. Με τον τρόπο που επικοινωνούμε, είμαστε 

συναισθηματικοί, απρόβλεπτοι και αυθόρμητοι. Επίσης πραγματικά τυπικοί είναι οι 

θορυβώδεις μονόλογοι.  

https://www.eyeonspain.com/blogs/psychology/1023/the-spanish-personality.aspx  

https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide 

8.4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΥΦΟΥΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 Συμβάσεις ονοματολογίας: 

 Τα παιδιά στην Ισπανία λαμβάνουν ένα όνομα που ακολουθείται από το πατρικό 
επώνυμο και στη συνέχεια το επώνυμο της μητέρας. 

 Δεν υπάρχει έννοια του μεσαίου ονόματος, αν και το πρώτο όνομα είναι μερικές 
φορές ένα σύνθετο από δύο ονόματα - π.χ.: José Luis 

 Οι γυναίκες δεν αλλάζουν το όνομά τους όταν παντρεύονται..  

https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide


 

35 

 

Συνάντηση & Χαιρετισμός: 

 Όταν συστήνεστε περιμένετε να σφίξετε τα χέρια. 

 Μόλις δημιουργηθεί μια σχέση, οι άνδρες μπορούν να αγκαλιάσουν και να 

κτυπηθούν ο ένας στον άλλον στον ώμο. 

 Γυναίκες φίλες φιλιούνται μεταξύ τους και στα δύο μάγουλα, ξεκινώντας από 

το αριστερό. 

 Ως γενικός κανόνας οι άνθρωποι συχνά αναφέρονται ως Don ή Dona και το 

όνομά τους σε επίσημη περίσταση. 

 Πολλοί άντρες χρησιμοποιούν χειραψεία με δύο χέρια, όπου το αριστερό χέρι 

τοποθετείται στο δεξιό αντιβράχιο του άλλου προσώπου. 

Τρόπος επικοινωνίας: 

 Η επικοινωνία σχετικά με τις επιχειρηματικές σχέσεις είναι συχνά αρκετά 

επίσημη και περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες πρωτοκόλλου. Οποιαδήποτε 

μορφή αντιπαράθεσης είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να αποφεύγεται. 

 Οι Ισπανοί είναι περήφανοι και πολύ προστατευτικοί όσον αφορά τη στάση τους 

και πώς οι άλλοι την αντιλαμβάνονται. 

 Πρέπει να αποφεύγεται το καύχημα επιτεύγματος  

 Οι Ισπανοί τείνουν να είναι εξωστρεφείς και φιλικοί, όπως συνηθίζεται στη 

μεσογειακή κουλτούρα και θέτουν τη σεμνότητα και προσωπικότητα ως βάση 

για επαγγελματική ή επιχειρηματική επιτυχία. 

 Οι περισσότεροι νέοι στην Ισπανία μιλούν άπταιστα ή τουλάχιστον έχουν καλή 

κατανόηση της αγγλικής γλώσσας, αλλά μερικοί ηλικιωμένοι μπορεί να 

απαιτούν τη χρήση διερμηνέα. 

 

Συνήθειες των εφήβων στην Ισπανία 

Ο ισπανικός πολιτισμός γιορτάζεται παγκοσμίως για το φαγητό, την τέχνη και το στυλ 

του. Ο ισπανικός λαός προσεγγίζει τη ζωή ως γιορτή της κοινότητας και της 

οικογένειας. Όπως οι ομολόγοι τους σε όλο τον κόσμο, οι ισπανικοί έφηβοι επιζητούν 

ανεξαρτησία, διασκέδαση και περιπέτεια. Με το σχολείο να ολοκληρώνεται το πρωί και 

νωρίς το απόγευμα, τον απογευματινό ύπνο λύση στη ζέστη της ημέρας και τα βράδια 

και νύχτες για αναψυχή, ο ισπανικός τρόπος ζωής είναι κατάλληλος για τα ωράρια που 

οι έφηβοι ακολουθούν σε κάθε χώρα. 
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Κουλτούρα και Στυλ 
Ο ισπανικός τρόπος ζωής είναι χαλαρός και άτυπος, αλλά όχι περιστασιακός στο στυλ. 

Οι έφηβοι της Ισπανίας, όπως και οι ενήλικες, ντύνονται καλά για να βγουν έξω - τα 

αγόρια και τα κορίτσια έχουν επίγνωση στυλ και ποιοτικού σχεδιασμού. Οι Ισπανοί 

γονείς είναι στοργικοί και ανεκτικοί με τα παιδιά και τους νέους ενήλικες, διδάσκοντάς 

τους από νεαρή ηλικία να εκτιμήσουν, να σεβαστούν και να γιορτάσουν τα τρόφιμα, το 

κρασί και τη μουσική ως μέρος της καθημερινής οικογενειακής και κοινωνικής ζωής. 

Εθιμοτυπία 

Οι βασικοί κανόνες ευγένειας και ευπρέπειας, όπως οι ορισμοί των αποδεκτών 

επιπέδων ρουχισμού, είναι συγκρίσιμοι με την υπόλοιπη Ευρώπη και τη Δύση γενικά. 

Μια κρίσιμη πτυχή της ομιλούμενης ανταλλαγής στα ισπανικά είναι η επιλεκτική χρήση 

του τυπικού σας (usted, pl.ustedes) ή του γνωστού tú (pl.vosotros). Η επίσημη μορφή 

χρησιμοποιείτο κάποτε από τους νέους προς τους επτά μεγαλύτερους στην οικογένεια, 

αλλά αυτό είναι πλέον ασυνήθιστο. Εκτός της οικογένειας, η επίσημη χρησιμοποιείται 

σε καταστάσεις κοινωνικής απόστασης-ανισότητας, συμπεριλαμβανομένων 

ανισοτήτων λόγω ηλικίας, και συχνά χρησιμοποιείται αμοιβαία από τα δύο μέρη ως 

ένδειξη σεβασμού κοινωνικής απόστασης και όχι υπεροχής. Υπάρχει περιφερειακή και 

κοινωνική διακύμανση στα πρότυπα τυπικής - γνωστής προσφώνησης και ευκολία με 

την οποία οι άνθρωποι που δεν είναι πλέον ξένοι μετατοπίζονται στην γνωστή. 

Η εθιμοτυπία τραπεζιού για τις περισσότερες περιπτώσεις είναι άτυπη ως προς πολλά 

ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι άνθρωποι που τρώνε από κοινού το κάνουν με οικειότητα. 

Ακόμα και σε εστιατόρια, αλλά κυρίως στο σπίτι, οι συνδαιτημόνες μοιράζονται 

ορισμένα φαγητά από κοινή πιατέλα: ορεκτικά, σαλάτες και παέλια. Η λεκτική 

εθιμοτυπία - για να πείτε στους άλλους "que aproveche" ("μπορεί να ωφελήσει") - 

προορίζεται για ανθρώπους που δεν μοιράζονται φαγητό στο ίδιο τραπέζι: είναι μια 

εθιμοτυπία του χωρισμού και όχι της ένταξης. Οι συντρώγοντες μπορούν να πουν σε 

έναν ξένο "Si le guste" ("θα θέλατε;"), στην οποία η απάντηση είναι "que aproveche", 

αλλά αυτή η ανταλλαγή δεν συμβαίνει όταν ο ξένος αναμένεται να ενταχθεί στο τραπέζι. 

Αντ 'αυτού, στην τελευταία περίπτωση, θα του πουν απλά, "έλα να φάμε" 

http://www.everyculture.com/Sa-Th/Spain.html#ixzz56JukKG6i  

http://www.everyculture.com/Sa-Th/Spain.html#ixzz56JukKG6i
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8.5. ΦΑΓΗΤΟ 

• Η Ισπανία είναι μια μεγάλη χώρα με πολλές περιφέρειες που έχουν τη δική τους 

εκδοχή παραδοσιακής κουζίνας. Με τα μίλια της ακτής, δεν αποτελεί έκπληξη 

το γεγονός ότι πολλά πιάτα διαθέτουν θαλασσινά. 

• Οι Ισπανοί είναι ιδιαίτερα γνωστοί για τη Paella, μια συνταγή που λέγεται ότι 

έχει τις ρίζες της στη Βαλένθια, η οποία βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή. Το 

πιάτο βασίζεται σε ρύζι και περιλαμβάνει ένα μείγμα λαχανικών, κρέατος και 

ψαριών. Είναι καρυκευμένο με σαφράν και διάφορα μπαχαρικά. 

• Ένα άλλο αγαπημένο είναι το Tapas, το οποίο είναι μια ποικιλία από ορεκτικά 

που μπορεί να είναι ζεστά ή κρύα. Ένα τυπικό Τάπας μπορεί να περιλαμβάνει: 

Chorizo, Patatas bravas (κομμάτια πατάτας τηγανισμένα σε λάδι και 

σερβιρισμένα σε σάλτσα ντομάτας), πικάντικες μπάλες αρνίσιου κρέατος, 

καβουρντισμένα καλαμάρια, αγκινάρα στη σχάρα, μελιτζάνα. 

• Η Tortilla espanola (ομελέτα από πατάτες και κρεμμύδια) είναι πολύ δημοφιλής 

σε όλη την Ισπανία. 

Το Pincho είναι ένα παραδοσιακό μικρό σνακ παρόμοιο με τα τάπας και είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλές στη βόρεια Ισπανία. Συνήθως καταναλώνεται σε μπαρ παρέα με φίλους και 

οικογένεια.https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide 

Η τυπική διατροφή στην Ισπανία 

Στην Ισπανία, η τυπική διατροφή αποτελείται από ένα μικρό πρωινό, ένα μεσημεριανό 

σνακ, ένα μεγάλο μεσημεριανό γεύμα, ένα σνακ αργά το απόγευμα και ένα βραδινό 

γεύμα αργά το βράδυ. Η ισπανική διατροφή αποτελείται από πολλά τρόφιμα με υψηλή 

περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, όπως φρούτα, λαχανικά, τηγανητές πατάτες, πιάτα 

με ρύζι, γλυκά ρολά και ζεστή γλυκιά σοκολάτα. Τα ψάρια, τα αυγά, το λουκάνικο 

χοιρινού κρέατος, το τυρί, τα βότανα και τα μπαχαρικά είναι επίσης κοινά συστατικά 

της ισπανικής διατροφής. 

Πρωινό 

Οι Ισπανοί συνήθως δεν τρώνε πολύ το πρωί. Παραδοσιακά, ξεκινούν με ένα καφέ 

con leche, που είναι ένας ισχυρός καφές με ζεστό γάλα και αφρό, συνοδευόμενο από 

κουλουράκια σίτου, φέτα τοστ ή κρουασάν με τυρί ή μαρμελάδα. Τα Churros, τα 

τηγανητά γλυκά που τρώγονται με ζάχαρη και σερβίρονται με ζεστή γλυκιά σοκολάτα 

είναι επίσης κοινά το πρωί. Περιστασιακά, το πρωινό θα αποτελείται από μια ισπανική 

https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide
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ομελέτα με ζαμπόν ή φρυγανισμένο ρολό απλωμένο με θρυμματισμένη ντομάτα, 

ελαιόλαδο και αλάτι. 

 

Μεσημεριανό 

Παραδοσιακά, το μεσημεριανό γεύμα είναι το μεγαλύτερο γεύμα στην Ισπανία. 

Σερβίρεται το απόγευμα κατά τη διάρκεια της σιέστας, η οποία συνήθως διαρκεί από 

τις 2 έως τις 5 μ.μ. Το μεσημεριανό συχνά περιέχει πολλά πιάτα. Μπορεί να ξεκινήσει 

με μια σούπα ή ωμό ζαμπόν, ακολουθούμενη από ένα πιάτο με κρέας ή ψάρι και έπειτα 

επιδόρπιο. Το ορεκτικό και το κυρίως γεύμα περιέχουν συνήθως μεγάλες ποσότητες 

σκόρδου και ελαιόλαδου. Το ψωμί εξυπηρετείται πάντα στο πλάι για να βυθιστεί στις 

σάλτσες και τα λάδια. Η παράδοση της κατανάλωσης του μεγαλύτερου γεύματος κατά 

το μεσημεριανό γεύμα, ενώ εξακολουθεί να είναι κοινή, αλλάζει σιγά σιγά, επειδή 

πολλοί μεταβαίνουν στην εργασία, γεγονός που τους εμποδίζει να πάνε σπίτι για 

μεσημεριανό. Ο αμερικανικός πολιτισμός επηρεάζει επίσης τον ισπανικό. 

Δείπνο 

Το δείπνο σερβίρεται συνήθως μεταξύ 9 μ.μ. και τα μεσάνυχτα. Στην Ισπανία, το 

δείπνο είναι πολύ ελαφρύτερο από το μεσημεριανό και μπορεί να αποτελείται από 

ισπανική ομελέτα πατάτας, σαλάτα ή μπολ gazpacho, μια κρύα σούπα από ντομάτα 

και άλλα λαχανικά. Το δείπνο σχεδόν πάντα σερβίρεται με μια πράσινη σαλάτα στο 

πλάι. Μερικές φορές, το βραδινό γεύμα περιορίζεται σε τάπας, ένα ελαφρύ σνακ που 

αποτελείται από διάφορα είδη ορεκτικά, όπως τηγανητά δαχτυλίδια καλαμάρι, γαρίδες, 

λουκάνικα, κεφτεδάκια, ζαμπόν, σαλάμι, τυριά και ελιές. 

Σνακ 

Οι περισσότεροι Ισπανοί που ακολουθούν μια παραδοσιακή διατροφή τρώνε δύο 

επιπλέον γεύματα την ημέρα, ένα γύρω στο μεσημέρι και ένα άλλο περίπου στις 6 μ.μ. 

Γύρω στο μεσημέρι, τα τάπας, που είναι μικρά γεύματα όπως ορεκτικά, είναι μια 

δημοφιλής επιλογή σνακ. Όταν τα τάπας τρώγονται ως μεσημεριανό σνακ, τείνουν να 

είναι ελαφρύτερα από τάπας για δείπνο. Ένα τυπικό πιάτο τάπας είναι μικρή μερίδα 

από μανιτάρια σκόρδου, κεφτεδάκια ή ζαμπόν. Το ψωμί με ζαμπόν ή σαλάμι είναι ένα 

συνηθισμένο σνακ αργά το απόγευμα, το οποίο συνήθως τρώγεται με κοτόπουλο. 

https://www.livestrong.com/article/1007706-customs-teenagers-spain/ 

https://www.livestrong.com/article/1007706-customs-teenagers-spain/
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Τυπικά καταλανικά πιάτα 

Χορτοφαγικά Πιάτα  

Pa Amb Tomaquet (Pan Con Tomate): Ψωμί τριμμένο με φρέσκες ντομάτες και 

πασπαλισμένο με λάδι και αλάτι. Ένα πραγματικά βασικό καταλανικό πιάτο. 

Calçots: Αυτά τα baby-πράσα βγαίνουν ειδικά μόνο την άνοιξη – παραδοσιακά πάρτι 

γνωστά ως 'Calçotadas' λαμβάνουν χώρα την περίοδο αυτή. Τα λαχανικά κανονικά 

ψήνονται στο barbecue και σερβίρονται με σάλτσα Romesco (βλέπε κατωτέρω). 

Escalivada: Ζεστό συμπληρωματικό πιάτο ψητών λαχανικών (φυσιολογικά αγγινάρες, 

κόκκινες πιπεριές, κρεμμύδια και ντομάτες) ξεφλουδισμένων, με αφαιρεμένους τους 

σπόρους και σερβιρισμένων με λάδι. 

Πιάτα κρεατικών 

Butifarra: ένα μη καπνιστό λουκάνικο με μπαχαρικά παρόμοιο με το λουκάνικο 

Cumberland. Χρησιμοποιείται τόσο στη μαγειρική όσο και ως τάπας με 'pa amb 

tomaquet. (βλ. πάνω). 

Escudellla: Καταλανικό στιφάδο με κομμάτι κρέας, φασόλια, πατάτες, λάχανο και 

κάποτε μακαρόνια. Φτιάχνεται σε 3 πιάτα: ένας ζωμός, ακολουθούμενος από κυρίως 

γεύμα κρέατος και μετά ένα πιάτο λαχανικών. 

Xai Rostit Amb 12 Cabeçes d'All: Με κατά λέξη μετάφραση αυτό σημαίνει "αρνί 

ψημμένο με 12 σκελίδες σκόρδο " – πρόκειται όντως για αυτό που περιγράφει ο τίτλος. 

Embutidos: Αυτό είναι το συλλογικό όνομα για μια πιατέλα από καπνιστά κρέατα, 

συμπεριλαμβανομένου fuet (χοιρινού) και jamon από την περιοχή Vic. 

Πιάτα ψαριών 

Esqueixada: Σαλάτα από πιπεριές, ντομάτες, κρεμμύδια, κόκκινο κρασί, ξύδι και 

κομμάτια μπακαλιάρο. Ο μπακαλιάρος Bacalao είναι παστός και είναι τυπικός της 

περιοχής – μπακαλιάρος συντηρημένος στο αλάτι που διαβρέχεται πριν σερβιριστεί. 
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Fideuas: Μοιάζει με paella θαλασσινών, αλλά σερβίρεται με κοντά noodles αντί ρύζι 

Paella (Καταλανικά: [paˈeʎa, pə-]; Ισπανικά: [paˈeʎa]) είναι Βαλενθιανό πιάτο ρυζιού 

με αρχαίες ρίζες αλλά η μοντέρνα μορφή του ξεκίνησε στα μέσα του 19ου αιώνα στην 

περιοχή γύρω από τη λίμνη Albufera στην ανατολική ακτή της Ισπανίας, δίπλα στην 

πόλη της Βαλένθια. Πολλοί μη Ισπανοί θεωρούν την paella ως το εθνικό πιάτο της 

Ισπανίας, αλλά οι περισσότεροι Ισπανοί το θεωρούν τοπικό πιάτο της Βαλένθια. Οι 

Βαλενθιάνοι, από τη μεριά τους, τη θεωρούν ως ένα αναγνωριστικό τους σύμβολο. 

Οι τύποι της paella περιλαμβάνουν: Valencian paella, χορτοφαγική paella (Ισπανικά: 

paella de verduras), paella θαλασσινών (Ισπανικά: paella de mariscos), και μικτή 

paella (Ισπανικά: paella mixta), μεταξύ πολλών άλλων. Η Valencian paella θεωρείται 

ότι είναι η πρωτότυπη συνταγή. 

Σάλτσες 

Romesco: Σάλτσα από αμύγδαλα, ψητό σκόρδο, ελαιόλαδο και ξηρό κόκκινο πιπέρι. 

Alioli: Σάλτσα από σκόρδο και ελαιόλαδο. Τα υλικά χτυπιούνται για πολλή ώρα για να 

σχηματίσουν λευκή κρέμα.  

Επιδόρπια 

Crema Catalana: Παρόμοια με τη γαλλική Crème Brulée. Φτιάχνεται από ζάχαρη, 

κρόκο αυγού και κανέλλα και καίγεται (κρούστα) από πάνω. 

Mel I Mato: Μαλακό, ανάλατο κατσικίσιο τυρί που σερβίρεται με μέλι και κάποτε 

καρύδια. 

Panellets: Μικρά τυλιχτά γλυκά από αμύγδαλα, ζάχαρη, αυγά και κουκουνάρι. 

Μπορούν να τυλιχτούν σε διάφορα περιβλήματα, αλλά παραδοσιακά σε κουκουνάρι. 

https://www.barcelona-tourist-guide.com/en/restaurants/catalan/catalan-cuisine-

guide.html 

"paella". Merriam-WebsterDictionary. Retrieved 22 January 2016. 

"paella". Dictionary.com Unabridged. RandomHouse. Retrieved 22 January 2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Catalan
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Spanish
https://en.wikipedia.org/wiki/Albufera
https://www.barcelona-tourist-guide.com/en/restaurants/catalan/catalan-cuisine-guide.html
https://www.barcelona-tourist-guide.com/en/restaurants/catalan/catalan-cuisine-guide.html
https://www.merriam-webster.com/dictionary/paella
https://en.wikipedia.org/wiki/Merriam-Webster
http://www.dictionary.com/browse/paella
https://en.wikipedia.org/wiki/Dictionary.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Random_House
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"paella". Oxford Dictionaries. Oxford UniversityPress. Retrieved 22 January 2016. 

 "Infoabout Paella on About.com". Spanishfood.about.com. 15 December 2009. 

Retrieved 19 February 2010. 

Saveur, "The Art of Paella" (accessed 21 July 2015) 

8.6. ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 

Χαρακτηριστικά της Ισπανικής νοοτροπίας 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του τυπικού Ισπανού είναι η αίσθηση της οικογένειας. 

Όλοι οι Ισπανοί είναι πολύ οικογενειακοί. Οι οικογένειές τους είναι συχνά μεγάλες και 

θορυβώδεις. Στην αρχή, αυτός ο θόρυβος και η φασαρία είναι πολύ ενοχλητικοί, αλλά 

στη συνέχεια το συνηθίζετε και μερικές φορές αρέσει. Πιθανώς, η φιλικότητα και η 

βραδύτητα τους επιτρέπουν να χαλαρώσουν και να αποσπάσουν την προσοχή από 

τα εσωτερικά προβλήματα. Συνήθως, οι Ισπανοί προτιμούν την οικογένεια από τον 

πλούτο και την καριέρα. Πολλοί άνθρωποι εργάζονται μόνο με μερική απασχόληση και 

παίρνουν λίγα χρήματα. Αλλά αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή. Η οικογένεια είναι 

πάντα η πρώτη προτεραιότητά τους. 

Είναι εύκολο να κατανοήσουμε τους Ισπανούς, καθώς το εξαιρετικό κλίμα (σχεδόν 

σταθερό καλοκαίρι), η χαμηλού κόστους στέγαση και οι καλές τιμές για φαγητό έχουν 

το αποτέλεσμά τους. Όλα αυτά συμβάλλουν στη χαρά της ζωής. 

Ένα άλλο τυπικό χαρακτηριστικό του ισπανικού λαού είναι η στάση του απέναντι στα 

αυτοκίνητα. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι Ευρωπαίοι προτιμούν απλά, οικονομικά και 

χαμηλού κόστους αυτοκίνητα. Αλλά στην Ισπανία μπορείτε συχνά να βρείτε ακόμη και 

εντελώς γδαρμένα αυτοκίνητα με χτυπήματα και πολλά σπασμένα κομμάτια. Ωστόσο, 

οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δεν ενδιαφέρονται! Μπορούμε να πούμε ότι είναι η χώρα 

όπου το αυτοκίνητο είναι για το άτομο, και όχι το αντίστροφο. Οι Ισπανοί δεν έχουν 

χρόνο να πάνε στην υπηρεσία αυτοκινήτων μετά από κάθε γρατζουνιά. Μερικές φορές 

οι γείτονες (κατά την ανεπιτυχή στάθμευση) αφήνουν μεγάλες γρατσουνιές ο ένας στο 

αυτοκίνητο του άλλου, αλλά δεν εγείρουν καμία αξίωση. Μόνο φιλικά χαμόγελα! Στην 

πραγματικότητα, οι Ισπανοί πιστεύουν ότι η υπερβολική ανησυχία για το αυτοκίνητο 

ταπεινώνει ένα άτομο. 

Έτσι είναι οι κάτοικοι της Ισπανίας. Απλοί, ειλικρινείς και φιλικοί – ιδιαίτεροι άνθρωποι 

για μια ιδιαίτερη χώρα. http://privetmadrid.com/en/features-of-the-spanish-mentality/  

https://en.oxforddictionaries.com/definition/paella
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Dictionaries
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
http://spanishfood.about.com/od/maincourses/a/paella.htm
http://www.saveur.com/article/Kitchen/The-Art-of-Paella
http://privetmadrid.com/en/features-of-the-spanish-mentality/
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8.7. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

Αθλητισμός στην Ισπανία 

Στον αθλητισμό στην Ισπανία στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα κυριαρχούσε πάντα 

το ποδόσφαιρο. Άλλες δημοφιλείς αθλητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν μπάσκετ, 

τένις, ποδηλασία, χάντμπολ, μοτοσυκλέτα, φόρμουλα 1, θαλάσσια σπορ, ρυθμική 

γυμναστική, γκολφ, ταυρομαχίες και σκι. Η Ισπανία φιλοξένησε επίσης μια σειρά 

διεθνών εκδηλώσεων, όπως οι καλοκαιρινοί Ολυμπιακοί του 1992 στη Βαρκελώνη και 

το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA το 1982. 

 

Ποδόσφαιρο 

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στην Ισπανία. Η Λιγκ ή η Primera 

División θεωρείται ένας από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Οι επιτυχημένες 

ομάδες σε πρόσφατους ευρωπαϊκούς αγώνες είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η Βαρκελώνη, η 

Σεβίλλη, η Αθλέτικ Μπιλμπάο, η Ρεάλ Σοσιεδάδ και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Ρεάλ 

Μαδρίτης και η Βαρκελώνη κυριάρχησαν για μεγάλο μέρος της ιστορίας και 

δημιούργησαν μια οικεία αντιπαλότητα. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αναγνωριστεί από 

πολλούς ειδικούς ως ο πιο επιτυχημένος σύλλογος στον κόσμο, έχοντας κερδίσει το 

πρωτάθλημα UEFA Champions League με ρεκόρ 12 φορές, σχεδόν όλους τους 

άλλους διαγωνισμούς ομάδων της UEFA τουλάχιστον μία φορά και το La Liga με ρεκόρ 

- 33 φορές. 

"Ο Γκαρσία επιδιώκει το ισπανικό hat-trick". BBC News. 2008-07-15. Ανακτήθηκε 

2014-03-22. 

    

Δραστηριότητες αναψυχής στην Ισπανία 

Είναι αλήθεια ότι η σιέστα εξακολουθεί να απολαμβάνεται, ειδικά στις πιο θερμές 

περιοχές, όπως η Ανδαλουσία. Ορισμένες ώρες στη σκιά κατά τη διάρκεια του πιο 

ζεστού τμήματος του απογεύματος έχουν νόημα, αλλά οι εργαζόμενοι τείνουν να 

ξεκινούν νωρίτερα και να τελειώνουν αργότερα για να αντισταθμίσουν αυτό. Πολλές 

επιχειρήσεις κλείνουν για τις ετήσιες αργίες τους τον Αύγουστο και πολλές άλλες 

κατεβάζουν τα ρολά κατά το απόγευμα. 
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Βεβαίως είναι αλήθεια ότι ο ελεύθερος χρόνος κατανοείται και εκτιμάται στην Ισπανία. 

Οι περισσότεροι Ισπανοί ρίχνουν τους εαυτούς τους σε δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου με μεγάλο ενθουσιασμό. 

Ποια άλλη φυλή ανθρώπων μπορεί να περιγράψει τα χόμπι τους ως πάθη. Όχι μόνο 

ενδιαφέροντα, αλλά πάθη. Αυτό μπορεί να ακούγεται μακριά από χαλαρό αλλά επειδή 

οι Ισπανοί εξακολουθούν να είναι έντονα ανεξάρτητοι, τα ενδιαφέροντα του άλλου 

προσώπου γίνονται δεκτά με χάρη. Επειδή ένα άτομο είναι ανεξάρτητο ό,τι επιλέγει να 

κάνει, θα πρέπει να γίνεται σεβαστό ως κάτι που αξίζει και όχι παράξενο ή μοναχικό. 

Οι Ισπανοί ξέρουν πώς να χαλαρώσουν. Μερικά ποτά στο μπαρ μετά την δουλειά ή το 

μεσημέρι ή το πρωινό διάλειμμα ή, γιατί όχι, προτού ξεκινήσετε να δουλεύετε, δεν 

κατακρίνονται και όλοι στο μπαρ θα είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στη 

συζήτηση. Αυθόρμητα χτυπήματα φλαμένγκο, συχνά φτωχά, αλλά μερικές φορές 

εκπληκτικά καλά, θα ακουστούν και θα εκτιμηθούν. 

Η Ισπανία σίγουρα είναι μια χώρα όπου είναι εύκολο να χαλαρώσετε, αλλά πρέπει να 

καταβάλλετε κάποια προσπάθεια για αυτό!!! 

http://www.pitlanemagazine.com/lifestyles-and-subcultures/leisure-activities-in-

spain.html 

  

http://www.pitlanemagazine.com/lifestyles-and-subcultures/leisure-activities-in-spain.html
http://www.pitlanemagazine.com/lifestyles-and-subcultures/leisure-activities-in-spain.html
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II. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

9. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

9.1. ΑΡΧΕΣ 

Το Ισπανικό Σύνταγμα του 1978 διασφαλίζει, στο άρθρο 43, το δικαίωμα στην 

προστασία της υγείας και την φροντίδα της υγείας για όλους τους πολίτες.  

Οι αρχές και τα ουσιαστικά κριτήρια που επιτρέπουν 

την άσκηση αυτού του δικαιώματος είναι: 

 Δημόσια χρηματοδότηση, καθολικότητα και 

δωρεάν υπηρεσίες υγείας κατά τη χρήση τους. 

 Καθορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις των 

πολιτών και των δημοσίων αρχών. 

 Πολιτική αποκέντρωση της υγείας στην τοπική 

αυτοδιοίκηση στις κοινότητες. 

 Παροχή ολοκληρωμένης υγειονομικής 

περίθαλψης που επιδιώκει την ψηλή ποιότητα η 

οποία αξιολογείται και ελέγχεται. 

 Ενσωμάτωση των διαφόρων δομών και των δημοσίων υπηρεσιών στις υπηρεσίες 

υγείας μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Οι κρατικές αρμοδιότητες στα θέματα υγείας είναι οι ακόλουθες: 

 Βασικός και γενικός συντονισμός της υγείας. 

 Εξωτερικές και διεθνείς σχέσεις και συμφωνίες για την υγεία. 

 Νομοθεσία και εξουσιοδότηση για τα φάρμακα και τα προϊόντα υγείας. 

Εξωτερικές δραστηριότητες σχετικές με την υγεία  γίνονται με επιτήρηση και έλεγχο 

λόγω των πιθανών κινδύνων στην υγεία από την εισαγωγή, εξαγωγή ή διαμετακόμιση 

προϊόντων και επιβατών με τις διεθνείς μεταφορές.  

Μέσω των διεθνών σχέσεων και συμφωνιών για την υγεία, η Ισπανία συνεργάζεται 

με άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς στους εξής τομείς: 

 Επιδημιολογικό έλεγχο. 

 Καταπολέμηση των μεταδιδόμενων νοσημάτων. 

 Διατήρηση ενός υγιεινού περιβάλλοντος. 
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 Επεξεργασία, βελτίωση και εφαρμογή των διεθνών κανονισμών για την υγεία. 

Η βιοιατρική έρευνα και όλες οι ενέργειες οι οποίες έχει συμφωνηθεί ότι είναι 

ευεργετικές  για τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της υγείας. 

Σε σχέση με φαρμακευτικά προϊόντα, αρμοδιότητες που υπόκεινται στο Κράτος είναι: 

 Νομοθεσία για τα φάρμακα και τα προϊόντα υγείας. 

 Αξιολόγηση, εξουσιοδότηση και καταγραφή των φαρμάκων για τους 

ανθρώπους, των φαρμάκων για τα ζώα και τα ιατρικά μηχανήματα. 

 Εξουσιοδότηση των φαρμακευτικών εργαστηρίων. 

 Φαρμακοεπαγρύπνηση για τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά. 

 Εξουσιοδότηση για κλινικές δοκιμές και πειραματικά φάρμακα. 

 Λήψη αποφάσεων για την δημόσια χρηματοδότηση  και τις τιμές των φαρμάκων 

και των προϊόντων υγείας. 

 Εγγύηση της κατάθεσης ναρκωτικών ουσιών σύμφωνα με τις αρχές των 

διεθνών συνθηκών. 

 Εισαγωγή μη εξουσιοδοτημένης ξένης και επείγουσας φαρμακευτικής αγωγής 

στην Ισπανία. 

 Διατήρηση μίας στρατηγικής κρατικού εναποθέματος φαρμάκων και προϊόντων 

υγείας για επείγουσες καταστάσεις ή φυσικές καταστροφές. 

 Απόκτηση και διανομή των φαρμάκων και των προϊόντων υγείας για διεθνή 

προγράμματα συνεργασίας. 

Το Ισπανικό σύστημα υγείας κατατάσσεται σαν ένα από τα καλύτερα στον κόσμο.  

9.2. ΥΓΕΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ 

Το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας στους 

πολίτες περιλαμβάνει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης 

και προαγωγής της υγείας. 

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας περιλαμβάνει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: 

Βασικό κοινό χαρτοφυλάκιο για τις υπηρεσίες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας: 

περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και 

αποκατάστασης που γίνονται στα κέντρα υγείας και στα κέντρα κοινωνικής μέριμνας, 

όπως επίσης και την επείγουσα μεταφορά με ασθενοφόρα. 
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Επιπλέον το κοινό χαρτοφυλάκιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα ωφελήματα: 

 Φαρμακευτική προετοιμασία. 

 Λιποπροστατική θεραπεία. 

 Διαιτητικά προϊόντα. 

 Μη επείγουσα υγειονομική μεταφορά, βασισμένη σε ιατρικές οδηγίες. 

9.3. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 

 
Το Τμήμα Υγείας καθορίζει το πρόγραμμα 

εμβολιασμού στον πληθυσμό της 

Καταλονίας με βάση επιστημονικές 

έρευνες. Η τελευταία αλλαγή έγινε τον 

Ιούλιο 2016. Το νέο πρόγραμμα 

προσάρμοσε τις ηλικίες εμβολιασμού για 

κάποια εμβόλια και πρόσθεσε 2 νέα στην 

παιδική ηλικία: Το εμβόλιο του 

πνευμονιόκοκκου και της ανεμοβλογιάς. 

Το 20 % των ανθρώπων που προσέρχονται για εξέταση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσα σε ένα χρόνο είναι για δραστηριότητες 

προαγωγής της υγείας ή πρόληψης. 

Επίσης, για την πρόληψη των παγκοσμίως μεταδιδόμενων νόσων είναι σημαντικό να 

εναρμονίζεται με τις συστάσεις εμβολιασμού που καθιερώθηκαν από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας για τους ταξιδιώτες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες 

στην καρτέλα Ταξιδιού και Αναψυχής ή τα Διεθνή Κέντρα Εμβολιασμού. 

Η κάλυψη των συνιστομένων παιδικών εμβολίων στην Ισπανία είναι μεγαλύτερη από  

96.7% και το ποσοστό των παιδιών 1 έως 2 χρονών που λαμβάνουν τις επαναληπτικές 

δόσεις είναι 95.7 %. Ο εμβολιασμός ενάντια στην ιλαρά- ερυθρά -παρωτίτιδα φτάνει το 

96.2% των παιδιών 1 έως 2 χρονών και πάνω από 90% από αυτούς λαμβάνουν τις 

συνιστόμενες επαναληπτικές δόσεις. 

56.1 % των ενηλίκων ηλικίας 65 χρονών και πάνω λαμβάνουν το εμβόλιο της γρίππης, 

παρουσιάζοντας μία καθοδική τάση στην κάλυψη τους τα τελευταία χρόνια. 
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10. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΣΠΑΝΙΑ 

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οργανωμένο μέσα σε δύο περιβάλλοντα ή επίπεδα 

φροντίδας υγείας: Την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την Εξειδικευμένη 

Φροντίδα Υγείας, όπου η πρόσβαση στην ιθαγένεια και στην τεχνολογική 

πολυπλοκότητα βρίσκονται σε μια αντίστροφη σχέση. 

10.1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

11. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας παρέχει στον 

πληθυσμό μία σειρά από βασικές υπηρεσίες.  

12. Οι κύριες εγκαταστάσεις είναι τα κέντρα υγείας, όπου 

οι ομάδες επαγγελματιών υγείας αποτελούνται από 

οικογενειακούς γιατρούς, παιδιάτρους, νοσηλευτές 

και 

γραφειακό προσωπικό και μπορεί να 

έχουν επίσης κοινωνικούς λειτουργούς, 

μαίες και φυσιοθεραπευτές. 

13. .Δεδομένης της παροχής της 

φροντίδας υγείας μέσα στα πλαίσια της 

κοινότητας, καθορίζεται από αυτή το 

επίπεδο της προαγωγής της υγείας και 

της πρόληψης των ασθενειών. 

14. Ως μέγιστη έκφραση του δικαιώματος 

πρόσβασης στην υγεία και της ισότητας 

Στην πρόσβαση, η Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας μεταφέρεται κυριολεκτικά στο σπίτι του πολίτη όταν αυτό κριθεί 

αναγκαίο στην πρόσβαση,  

 

 

 

 



 

48 

 

10.1 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Εξειδικευμένη Φροντίδα Υγείας παρέχεται σε ειδικά κέντρα υγείας και νοσοκομεία 

στην βάση του εξωτερικού ασθενούς ή στην βάση της εισαγωγής του ασθενούς. 

Μετά τη διαδικασία φροντίδας υγείας, ο ασθενής και το ιστορικό του πάνε πίσω στο 

γιατρό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο οποίος λόγω του ότι έχει όλες τις 

πληροφορίες για το ιστορικό υγείας του ασθενούς, εγγυάται την σφαιρική κλινική και 

θεραπευτική άποψη για τον ασθενή. Αυτό επιτρέπει στο να χαρακτηρίζεται η  συνέχιση 

της φροντίδας υγείας από ισότητα στην φροντίδα, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής 

και την κατάσταση της προσωπικής αυτονομίας, δεδομένου ότι η φροντίδα φτάνει στην 

ίδια την οικία του ασθενούς. 

 

Το άρθρο 14 του Νόμου περί Συνοχής καθορίζει την κοινωνική φροντίδα και την 

φροντίδα υγείας σαν ένα συνδυασμό φροντίδας στους ασθενείς κυρίως με χρόνιες 

παθήσεις, οι οποίοι θα επωφεληθούν από την ταυτόχρονη και συνεργική παροχή 

υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας για να αυξήσουν την προσωπική τους 

αυτονομία, να μειώσουν τους περιορισμούς ή τις δυσκολίες τους και να διευκολυνθεί 

η κοινωνική επανένταξη τους. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει:                      

α) Μακροπρόθεσμη φροντίδα υγείας β) Φροντίδα υγείας σχετιζόμενη με ανάρρωση     

γ) Αποκατάσταση μετά από ασθένεια.  
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11. ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Η Ισπανική υγειονομική υπηρεσία παρέχει νοσηλευτικές υπηρεσίες στο σπίτι. Όμως 

το αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής, καθιστά ως ανάγκη όλο και περισσότερα ιδιωτικοί 

οργανισμοί να παρέχουν αυτό το είδος υπηρεσίας. 

Οι φροντιστές δεσμεύονται να βοηθούν τους ασθενείς και να λαμβάνουν καλές 

αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα τους, παρέχοντάς τους θεραπεία, καθοδήγηση και 

κριτική σκέψη για την κατάστασή τους ώστε να διαχειρίζονται τα φάρμακα ή και να 

παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα που έχει ορίσει 1 γενικός ιατρός ή 1 σύμβουλος. 

Ο προϊστάμενος νοσηλευτής θα πραγματοποιήσει μια αρχική αξιολόγηση πριν από 

την έναρξη της υπηρεσίας για να διασφαλίσει την ποιότητα της περίθαλψης, και στη 

συνέχεια θα δημιουργήσει ένα ιατρικό πρόγραμμα θεραπείας για την οικογένεια, τον 

πελάτη και κάθε επιπλέον φροντιστή που θα ακολουθήσει. 

Οι νοσηλευτές μπορούν να εκτελούν κάθε υπηρεσία που προσφέρεται τακτικά, πέραν 

των ειδικευμένων νοσηλευτικών υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω: 

 Αξιολόγηση της φυσικής και συναισθηματικής κατάστασης του πελάτη 

 Αξιολόγηση για την οικογένεια και την οικεία του πελάτη για να προσδιορίσει 

πώς μπορούν να αντεπεξέλθουν και να φροντίσουν τον αγαπημένο τους 

 Εκτελέστε το ιατρικό σχέδιο θεραπείας του γιατρού 

 Να ενημερώνετε τακτικά τον GP ή τον σύμβουλο του πελάτη 

 Παρακολουθήστε τις πολύπλοκες συνθήκες υγείας 

 Βοήθεια με ιατρικό εξοπλισμό 

 Θεραπεία με έγχυση (IVs) 

 Καθετήρες  

 Ρινογαστρικό σωλήνα 

 Αλλαγές επιθεμάτων / Φροντίδα τραύματων  

 Διδασκαλία σχετικά με τη φροντίδα (ενέσεις, αναρρόφηση, κ.λπ.) 

 Διαχείριση φαρμάκων 

 Φροντίδα τραχειοστομίας 
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12. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Η πρόσβαση στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας πραγματοποιείται μέσω της Ατομικής 

Κάρτας Υγείας που εκδίδεται 

από κάθε Υπηρεσία Υγείας. Είναι 

το έγγραφο που προσδιορίζει 

κάθε πολίτη ως χρήστη σε 

ολόκληρο το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας. 

Στην Ισπανία, οι κάτοχοι 

δικαιωμάτων για την προστασία 

της υγείας και την υγειονομική περίθαλψη χρεώνονται από δημόσιους πόρους, μέσω 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εκείνων που έχουν την ιδιότητα του ασφαλισμένου. 

Το ασφαλισμένο καθεστώς καλύπτει όλους όσους πληρούν κάποιες από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

-Εργοδοτημένος ή αυτοαπασχολούμενος, που συνδέεται με την κοινωνική ασφάλιση 

και βρίσκεται σε κατάσταση απόρριψης ή εξομοιώνεται με την απαλλαγή. 

-Να είναι συνταξιούχος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

-Παροχή οποιουδήποτε άλλου περιοδικού οφέλους, συμπεριλαμβανομένου του 

επιδόματος ανεργίας και της αποζημίωσης 

-Η εξάντληση του οφέλους ή επιδότησης για την ανεργία και του αριθμού των 

εγγεγραμμένων ως αιτούντων εργασία, που δεν αποδεικνύουν την κατάσταση του 

ασφαλισμένου με οποιοδήποτε άλλο τίτλο. 

Η αναγνώριση και ο έλεγχος του καθεστώτος του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου 

αντιστοιχεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Οι μετανάστες μη εγγεγραμμένοι ή εξουσιοδοτημένοι ως κάτοικοι, μπορούν να λάβουν 

υγειονομική περίθαλψη υπό τους ίδιους όρους με τους Ισπανούς: 

-Στην έκτακτη ανάγκη λόγω σοβαρής ασθένειας ή ατυχήματος έως την κατάσταση 

της ιατρικής απόρριψης. 

-Παρακολούθηση της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας. 

-Αν είναι κάτω των δεκαοκτώ ετών. 
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Εάν έχετε κάρτα EHIC (ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλειας υγείας) που εκδίδεται από κράτος 

μέλος της ΕΕ και αν είστε στην Ισπανία σε διακοπές ή άλλη προσωρινή επίσκεψη - 

δηλαδή δεν είστε ακόμη κάτοικος Ισπανίας - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την EHIC 

για πρόσβαση στην κρατική υγειονομική περίθαλψη στην Ισπανία. Μπορείτε επίσης 

να τη χρησιμοποιήσετε εάν σπουδάζετε στην Ισπανία ως μέρος ενός μαθήματος που 

εδρεύει στη χώρα σας. 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την EHIC για να πάρετε οποιαδήποτε ιατρικά 

απαραίτητη θεραπεία (όπως καθορίζεται από τον γιατρό που βλέπετε) μέσω του 

κρατικού συστήματος, είτε με μειωμένο κόστος, είτε δωρεάν. 

Αυτό θα μπορούσε να είναι ρουτίνα ή εξειδικευμένη θεραπεία - για μια νέα ή μια 

συνεχιζόμενη κατάσταση - η οποία δεν μπορεί να περιμένει μέχρι να επιστρέψετε στην 

πατρίδα σας. Δεν παρέχει πρόσβαση στην ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη. 
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13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣ/ΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ-ΙΣΠΑΝΙΑ 

Κατόπιν αιτήματος μιας θρησκευτικής κοινότητας (που ονομάζεται Υπάλληλοι της 

Μαρίας, Υπουργοί Ασθενών) απαίτησαν να συνεχίσουν να φροντίζουν τους ασθενείς 

στη Μαδρίτη, όπου το επίσημο προσόν για να ασκήσουν τη νοσηλευτική στην Ισπανία 

δημιουργήθηκε το 1915. Με τη δημιουργία του, το ισπανικό νοσηλευτικό επάγγελμα 

αναγνωρίστηκε στη χώρα και η νοσηλευτική εκπαίδευση άρχισε να εφαρμόζεται σε 

νοσηλευτικά ιδρύματα γύρω από τα κύρια νοσοκομεία της Μαδρίτης και της 

Βαρκελώνης. Αυτά τα πρώτα σχολεία ήταν παρόμοια με τα αγγλικά, το μοντέλο 

εκπαίδευσης των οποίων ήταν το σημείο αναφοράς στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. 

Επί του παρόντος, τα νοσηλευτικά προγράμματα παραδίδονται σε δημόσια και 

ιδιωτικά πανεπιστήμια ή σε κέντρα που συνδέονται με το πανεπιστήμιο σε όλη την 

Ισπανία. Οι νοσηλευτικές σπουδές ενσωματώθηκαν στο πανεπιστημιακό επίπεδο το 

1977 με το δίπλωμα τριετούς διάρκειας. Ωστόσο, από το 2010 οι καθηγητές και οι 

εκπαιδευτικοί νοσηλευτών έχουν προσαρμοστεί σε ένα νέο ακαδημαϊκό επίπεδο: 

πτυχίο νοσηλευτικής. Μετά την εφαρμογή της, η νοσηλευτική εκπαίδευση στην Ισπανία 

μπορεί τώρα να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ενοποίηση. 

13.1 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  

Κατά συνέπεια, τα προγράμματα σπουδών για νοσηλευτικές σπουδές έχουν αλλάξει 

και σήμερα το πτυχίο στην Ισπανία διαρκεί 4 χρόνια και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Μεταφοράς & Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) καλύπτει 60 ECTS 

ετησίως (μία μονάδα αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες φοιτητικής εργασίας που περιλαμβάνει 

διδασκαλία & δραστηριότητες κλινικών πρακτικών) (Zabalegui & Cabrera, 2009). Οι 

ικανότητες νοσηλευτικής ειδικότητας σχετίζονται ειδικά με τον αυτόνομο ρόλο των 

φοιτητών για: παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, ομαδική εργασία, αυτοεκμάθηση, 

επαγγελματική ηθική προβλημάτων, κριτική & αντανακλαστική ανάπτυξη στάσεων. 

Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου, οι Ισπανοί νοσηλευτές έχουν την επιλογή να 

σπουδάσουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ή νοσηλευτική ειδικότητα διάρκειας δύο ή τριών 

ετών σπουδών. Αυτές οι δύο δυνατότητες δίνουν πρόσβαση σε διδακτορικό (PhD). 

javascript:void(0);
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13.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  

Το επίπεδο επάρκειας ενός νοσηλευτή που τώρα ολοκλήρωσε τις σπουδές του, 

παρέχει βασική και απαραίτητη νοσηλευτική φροντίδα. Προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν άλλες πολύπλοκες δραστηριότητες ή περισσότερες τεχνικές, 

απαιτείται πιο προηγμένη εκπαίδευση. Επί του παρόντος, αναγνωρίζονται στην 

Ισπανία επτά νοσηλευτικές ειδικότητες: 

 Μαιευτική-γυναικολογική νοσηλευτική (ή μαιευτική) 

 Νοσηλευτική ψυχικής υγείας 

 Νοσηλευτική υγιεινή της εργασίας 

 Γεροντολογική νοσηλευτική 

 Νοσοκομειακή περίθαλψη ιατροχειρουργικής περίθαλψης 

 Νοσηλευτική φροντίδα οικογένειας και κοινότητας 

 Παιδιατρική νοσηλευτική. 

Επί του παρόντος, η ειδικότητα της μαιευτικής είναι το πιο συχνά επιλεγόμενο πεδίο 

από τους Ισπανούς νοσοκόμους. Δυστυχώς, ο αριθμός των γεννήσεων μειώθηκε 

ανησυχητικά στην Ισπανία και οι εσωτερικοί νοσηλευόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην επίτευξη των σταθερών ελάχιστων μαθησιακών στόχων. 
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14 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ισπανία, μια παραδοσιακά 

καθολική χώρα, έχει περάσει από μια αιχμηρή 

διαδικασία εκκοσμίκευσης. Τα τελευταία στοιχεία 

δείχνουν ότι περίπου το 70% του εν λόγω πληθυσμού 

δηλώνει ότι είναι καθολικός, αλλά μεταξύ αυτών, μόνο 

το 14% είναι τακτικά εκκλησιαζόμενοι. Περίπου το 

25% των ενηλίκων ορίζονται ως αθεϊστές ή μη πιστοί. 

Σχεδόν το 3% δηλώνουν ότι ανήκουν σε άλλα δόγματα, οι περισσότεροι από τους 

οποίους είναι Μουσουλμάνοι, Προτεστάντες, Εβραίοι και Βουδιστές. 

 

Σύμφωνα με νόμο που χρονολογείται από το 1980, το κράτος έχει την υποχρέωση να 

διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία και οι δημόσιες αρχές πρέπει να παρέχουν 

θρησκευτικές υπηρεσίες σε δημόσιες εγκαταστάσεις υγείας. Την ίδια χρονιά, 

ανατέθηκε από την ισπανική κυβέρνηση στην καθολική εκκλησία να παράσχει 

πνευματική φροντίδα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το 1992 υπεγράφησαν συμφωνίες 

μεταξύ του κράτους και των αντιπροσώπων των προτεσταντικών, μουσουλμανικών 

και εβραϊκών κοινοτήτων. Ως αποτέλεσμα της αποκέντρωσης, κάθε ισπανική 

περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα να διαχειρίζεται το δικό της σύστημα υγείας. Το 

Διαπεριφερειακό Συμβούλιο είναι το όργανο που είναι επιφορτισμένο με το συντονισμό 

και τη συνεργασία με το εθνικό σύστημα υγείας και το 2007 ενέκρινε ένα εθνικό σχέδιο 

για την Παρηγορητική Αγωγή. Από τότε, αρκετές περιφέρειες έχουν αναπτύξει τα δικά 

τους προγράμματα παρηγορητικής φροντίδας. Υπάρχει σημαντική ανομοιογένεια στην 

παροχή υπηρεσιών Παρηγορητικής Αγωγής μεταξύ των περιφερειών, αλλά η εθνική 

στρατηγική για την Παρηγορητική Αγωγή αξιολογείται και επικαιροποιείται τακτικά με 

στόχο τη βελτίωση και ομοιογένεια της παροχής Υπηρεσιών Παρηγορητικής 

Φροντίδας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
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15 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Νόμος 41/2002, Νοέμβριος 2014, βασική ρύθμιση της αυτονομίας των ασθενών των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όσον αφορά την ενημέρωση και την κλινική 

τεκμηρίωση. 

 

Άρθρο 2. Βασικές αρχές. 

 

1. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, ο σεβασμός της αυτονομίας της θέλησης του και η 

ιδιωτική του ζωή θα καθοδηγήσει όλη τη δραστηριότητα που αποσκοπεί στην 

απόκτηση, χρήση, αρχειοθέτηση, φύλαξη και μετάδοση πληροφοριών και κλινικών 

τεκμηρίων.  

2. Όλες οι ενέργειες στον 

τομέα της υγείας απαιτούν 

γενικά την προηγούμενη 

συγκατάθεση των ασθενών ή 

των χρηστών. Η 

συγκατάθεση, η οποία πρέπει 

να λαμβάνεται αφού ο 

ασθενής λάβει επαρκείς πληροφορίες, θα γίνει γραπτώς στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται από το Νόμο.  

3. Ο ασθενής ή ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα, αφού λάβει τις 

κατάλληλες πληροφορίες, μεταξύ των διαθέσιμων κλινικών επιλογών.  

4. Κάθε ασθενής ή χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη θεραπεία, εκτός από τις 

περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος. Η άρνηση του για τη θεραπεία πρέπει να είναι 

γραπτή. 

5. Οι ασθενείς ή οι χρήστες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν πιστά και αληθινά 

δεδομένα σχετικά με τη φυσική τους κατάσταση ή την υγεία τους, καθώς και να 

συνεργάζονται για την απόκτηση τους, ιδίως όταν είναι απαραίτητα για λόγους 

δημόσιου συμφέροντος ή με την ευκαιρία της υγειονομικής τους περίθαλψης. 
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6. Κάθε επαγγελματίας που παρεμβαίνει στην κοινωνική μέριμνα υποχρεούται όχι 

μόνο για την ορθή παροχή τεχνικών διαδικασιών, αλλά και για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων του που αφορά την πληροφόρηση και κλινική τεκμηρίωση αλλά την 

τήρηση των αποφάσεων που ελήφθησαν οικειοθελώς και οικειοθελώς από τον 

ασθενή. 

 

7. Το πρόσωπο που επεξεργάζεται ή έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και την κλινική 

τεκμηρίωση υποχρεούται να διατηρεί την απαιτούμενη κράτηση των δεδομένων. 
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16 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Πρωί: προσωπική υγιεινή του ασθενούς, παρακολούθηση κλινικών παραμέτρων και 

λήψη δειγμάτων αίματος, χορήγηση πρωινού, ιατρική εξέταση και θεραπεία πληγών, 

οργάνωση, αποκατάσταση και θεραπευτική διαγνωστική αξιολόγηση, πιθανή 

εισαγωγή ή εξιτήριο, μεσημεριανό. 

Απόγευμα: ειδικές εξειδικευμένες εξετάσεις, αποκαταστατικές και θεραπευτικές 

δραστηριότητες, πιθανές διαγνωστικές και οργανωτικές δραστηριότητες, 

παρακολούθηση κλινικών παραμέτρων, πιθανό εξιτήριο και εισαγωγή, χορήγηση 

δείπνου. 

Νύχτα: Παρακολούθηση του ασθενούς, ικανοποιώντας τις ανάγκες του. 

Ιατρική εξέταση σε επείγουσες περιπτώσεις. 

 

Η καθαριότητα των δωματίων 

Τα δωμάτια των ασθενών, οι κλινικές και ο κοινόχρηστος χώρος διασφαλίζεται ότι 

καθαρίζονται καθημερινά. 

Ώρες γεύματος 

Τα γεύματα θα σερβιριστούν στις ακόλουθες ώρες: 

• πρωινό: 08:00. 

• γεύμα: 13:00. 

• δείπνο: 19:00. 
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17.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  

Στα επαγγέλματα που ρυθμίζονται στο 

πλαίσιο του συστήματος τομεακής 

οδηγίας περιλαμβάνονται ιατροί και 

ειδικευμένοι ιατροί, γενικοί νοσηλευτές, 

μαίες, φαρμακοποιοί και οδοντίατροι. Τα 

επαγγέλματα που ρυθμίζονται στο 

πλαίσιο του συστήματος γενικής οδηγίας 

περιλαμβάνουν φυσιοθεραπευτές, 

οπτικούς, ποδίατρους, ψυχολόγους, επαγγελματίες θεραπευτές και λογοθεραπευτές.  
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18. ΕΞΕΙΔ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΗΛ/ΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

18.1 ΘΑΝΑΤΟΣ, ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  

Για όλο τον πληθυσμό, η Ισπανία (2010) παρουσιάζει μέσο όρο ζωής 82.1 χρόνια 

ποσοστό ψηλότερο από το μέσο όρο που είναι 79.7 χρόνια σε όλη την EU-27. Κατά 

φύλο ο μέσος όρος ζωής είναι για γυναίκες και άνδρες 85.3 χρόνια και 79.1 χρόνια 

αντίστοιχα. Για τους πολίτες της EU-27, αυτό το χαρακτηριστικό είναι 82.6 χρόνια για 

τις γυναίκες Ευρωπαίους και 76.7 για τους άνδρες Ευρωπαίους. 

Όριο ζωής στα 65 χρόνια δείχνει την ίδια τάση, παρουσιάζεται επίσης υψηλότερο 

στην Ισπανία (20.8 years) σε σχέση με την EU-27 (19.1 years). Σε σχέση με το φύλο, 

οι γυναίκες στην Ισπανία στην ηλικία των 65 χρόνων έχουν όριο ζωής 22.7 χρόνια, 

συγκριτικά με το 20.9 με τις γυναίκες στην Ευρώπη EU-27. 

Αυτή η διαφορά η οποία ευνοεί τις γυναίκες διατηρείται σε οποιαδήποτε ηλικία. Παρόλα 

αυτά, η αύξηση στο όριο ζωής στα πρόσφατα χρόνια είναι μεγαλύτερο στους άνδρες 

παρά στις γυναίκες.   

Το 2015, οι αυτόνομες κοινότητες με το ψηλότερο όριο ηλικίας είναι η Μαδρίτη, με 

ποσοστό  84.4, Navarre με ποσοστό 84.0 χρόνια, Καστίλα Λεον, με ποσοστό 83.8 και 

La Rioja, με ποσοστό 83.6, καθώς  Ceuta και Melilla , με ποσοστό 80.5 χρόνια, και 

Ανδαλουσία , με ποσοστό 81.5 χρόνια, είναι οι κοινότητες με το χαμηλότερο όριο ζωής. 

Η θνησιμότητα από καρδιαγγειακές νόσους, η επικρατέστερη αιτία θανάτου στην 

Ισπανία , αντιπροσωπεύει ποσοστό 31.2% όλων των θανάτων. Από την ομάδα των 

καρδιαγγειακών παθήσεων, η ισχαιμική ανεπάρκεια είναι η επικρατέστερη αιτία 

θανάτου στους άνδρες με ποσοστό (20,226 θανάτων ) και εγκεφαλοαγγειακές 

παθήσεις,, η  κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες (17,529 θάνατοι). Αναφορικά με το 

καρκίνο, ο καρκίνος των βρόγχων και των πνευμόνων ευθύνονται για το υψηλότερο 

ποσοστό θνησιμότητας (20,755 ασθενειών) . Σε σχέση με το φύλο, ο καρκίνος ο οποίος 

προκαλεί τους περισσότερους θανάτους στους άνδρες είναι ο καρκίνος των βρόγχων 

και των πνευμόνων (17,303 θάνατοι) και στις γυναίκες ο καρκίνος του μαστού (6,295 

θάνατοι ). 
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Η παιδική θνησιμότητα, με προφανώς μειωμένη εξέλιξη, παρουσιάζει χαμηλά 

ποσοστά στην Ισπανία. Μόνο 3 στις 1.000 ζωντανές γεννήσεις πεθαίνουν κατά το 

πρώτο έτος της ζωής τους, 2 στη νεογνική περίοδο και 1 στη νεογνική περίοδο. Ανά 

φύλο, υπάρχει ελαφρά υπεροχή του θανάτου των αγοριών (3.3) σε σύγκριση με το 

ποσοστό των κοριτσιών (3.1). 

Η περιγεννητική θνησιμότητα παρουσιάζει επίσης μειωμένο ποσοστό στην Ισπανία. Η 

περιγεννητική θνησιμότητα περιλαμβάνει θανάτους εμβρύων και θανάτους μετά από 

γεννήσεις ζώντων μέσα στις πρώτες 7 μέρες της ζωής. Κατά φύλο παρουσιάζει μικρό 

προβάδισμα στους θανάτους στα αγόρια (3.3) σε σχέση με τα κορίτσια (3.1).  

18.2 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ  

Tο Κογκρέσο Αντιπροσώπων της Ισπανίας συζητά νέα νομοθεσία για την ευθανασία, 

καθώς οι υπεύθυνοι ομάδων συμφερόντων εντείνουν την εκστρατεία τους στη χώρα. 

Οι Unidos Podemos (UP), ένας πολιτικός συνασπισμός του Κομμουνιστικού Κόμματος 

και του μεγάλου κόμματος Podemos, παρουσίασε ένα νομοσχέδιο στο Κογκρέσο στα 

μέσα του Ιανουαρίου που θα επέτρεπε την υποβοηθούμενη θανάτωση κάτω από 

ορισμένες συνθήκες. Το νομοσχέδιο των Unidos Podemos προτείνει να επιτρέπεται σε 

ασθενείς με τελική νόσο ηλικίας άνω των 18 ετών, καθώς και σε ενήλικες που πάσχουν 

από "αφόρητο" ψυχολογικό ή φυσιολογικό πόνο, να έχουν πρόσβαση σε ιατρική 

βοήθεια στο θάνατο. 

Υπάρχει επίσης ένα άλλο νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται σύντομα να καταγραφεί στο 

Κογκρέσο από εκπροσώπους του περιφερειακού κοινοβουλίου της Καταλονίας. Το 

καταλανικό κοινοβούλιο αποφάσισε να μεταφέρει ένα ομοσπονδιακό νομοσχέδιο - 

παρόμοιο με την πρόταση UP - που θα τροποποιήσει τον ομοσπονδιακό ποινικό 

κώδικα για να επιτρέψει ιατρική βοήθεια στο θάνατο. 

18.3 ΘΑΝΑΤΟΣ, ΑΥΤΟΨΙΑ  

Ανασκοπείται η κλινικοπαθολογική συσχέτιση της πρωτογενούς υποκείμενης νόσου 

με την άμεση αιτία θανάτου. Το ποσοστό αυτοψίας μειώθηκε από 20% το 1993 σε 

5,1% το 2015. Παρά τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην ιατρική, φαίνεται 

ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κλινικοπαθολογικές αποκλίσεις. Η μεταθανάτια 
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εξέταση συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση κλινικής πρακτικής, 

σε διαγνωστικές επιδόσεις, αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η αξιολόγηση από 

μια πολυτομεακή επιτροπή είναι το πιο αξιόπιστο σύστημα για τη μελέτη της 

κλινικοπαθολογικής συσχέτισης. 

18.4 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Το πρότυπο της περίθαλψης για τις έγκυες γυναίκες στην Ισπανία θεωρείται ιδιαίτερα 

αξιοσημείωτο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Ο βαθμός ιατρικής 

επαφής είναι αρκετά υψηλός, με πρώτο ραντεβού με έναν γιατρό ή μαία (comadrona / 

llevadora) για να επιβεβαιώσει την εγκυμοσύνη, τα προγεννητικά ραντεβού και τις 

νοσοκομειακές εξετάσεις. Οι περισσότερες γεννήσεις στην Ισπανία λαμβάνουν χώρα 

σε νοσοκομείο, παρόλο που οι γεννήσεις στο σπίτι γίνονται δημοφιλείς. Μια 

προειδοποίηση: αν θέλετε να γεννήσετε σε μια ιδιωτική κλινική, είναι σκόπιμο να κάνετε 

ιατρική ασφάλιση πολύ πριν να μείνετε έγκυος, διαφορετικά μπορεί να είναι δύσκολο 

να βρείτε έναν ασφαλιστή. 

18.5 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών και την κατάσταση της βιολογικής οικογένειας, 

υπάρχουν έξι είδη καλλιέργειας: 

1. Ενίσχυση και διάγνωση έκτακτης ανάγκης: Η ενθάρρυνση αυτή επιτρέπει στο 

παιδί να ζει με μια οικογένεια ενώ διεξάγεται μια μελέτη σχετικά με τις περιστάσεις που 

έχουν συμβουλεύσει το διαχωρισμό από την οικογένεια γέννησης. Αυτή η προώθηση 

είναι για παιδιά ηλικίας μέχρι έξι ετών. Η ενθάρρυνση θα διαρκέσει όσο χρόνο 

απαιτείται για τη διεξαγωγή της μελέτης της κατάστασης του παιδιού και της 

οικογένειας προέλευσης. 

2. Βραχυπρόθεσμη προώθηση: Το παιδί εισάγεται από μια οικογένεια με σκοπό να 

τον επιστρέψει στην οικογένειά του εντός δύο ετών. 

3.Μακροχρόνια προάσπιση: Το παιδί έχει συλληφθεί από μια οικογένεια, ενώ το 

οικογενειακό περιβάλλον καταγωγής του ξεπερνά τα προβλήματα που μπορεί να 

απαιτούν μεγαλύτερη περίοδο ανάκτησης. Η προώθηση είναι για περισσότερο από 

δύο χρόνια. 
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4.Προώθηση των Σαββατοκύριακων και των διακοπών: Η ενθάρρυνση αυτή 

απευθύνεται σε παιδιά εννέα ετών και άνω, που ζουν σε κρατικές κατοικίες και 

χρειάζονται οικογενειακό περιβάλλον. Το παιδί ζει με την οικογένεια τα 

Σαββατοκύριακα και τις σχολικές διακοπές. Αυτή η προαγωγή επιμηκύνει το χρονικό 

διάστημα που θεωρείται ωφέλιμο για το παιδί. 

 

5. Προώθηση σε μονάδες συγκατοίκησης για εκπαιδευτική δράση: Πρόκειται για 

παιδιά και εφήβους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χρόνιες ασθένειες ή / και 

προβλήματα συμπεριφοράς και ομάδες αδελφών που χρειάζονται πιο εξειδικευμένη 

φροντίδα. Αυτές οι καταστάσεις ανάπτυξης πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν ένα 

οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο τα μέλη της οικογένειας έχουν συγκεκριμένα 

πτυχία, εκπαίδευση και εμπειρία για να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες αυτών των 

παιδιών και των εφήβων. 

 

6. Μόνιμη ενίσχυση: Πρέπει να συμφωνηθεί εάν ο διαχωρισμός από την οικογένεια 

γέννησης θα είναι μόνιμος ή αν η προώθηση πριν από την υιοθεσία είναι ευνοϊκότερη 

για τα συμφέροντα του παιδιού ή του εφήβου, όταν δεν είναι δυνατή η πρώτη. 
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18.5 ΑΜΒΛΩΣΗ 

Η εθελούσια διακοπή της επαγόμενης από την εγκυμοσύνη κύησης στην Ισπανία 

διέπεται από τον Τίτλο ΙΙ του Οργανικού Νόμου 2/2010 για τη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία και την άμβλωση. Αυτός ο νόμος νομιμοποιεί την πρακτική της 

έκτρωσης κατά τις πρώτες 14 εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ 

στις 5 Ιουλίου 2010. Ο προηγούμενος κανονισμός - Οργανικός νόμος 9 / 1985- 

αποποινικοποίησε την έκτρωση σε πολλά σημεία. Το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, τον 

Ιούνιο του 2010, άσκησε προσφυγή κατά πολλών διατάξεων του νόμου στο 

Συνταγματικό Δικαστήριο. 

Η προκαλούμενη έκτρωση ή ο τερματισμός της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με δύο μεθόδους: Ιατρική άμβλωση - Χρήση φαρμάκων ή φαρμάκων 

όπως μιφεπριστόνη και μισοπροστόλη. Χειρουργικές αποβολές - Κλινική ή 

νοσοκομειακή παρέμβαση: αναρρόφηση, διαστολή και κρυολόγηση. 

 

 
https://www.google.com/search?client=firefox-

b&biw=1024&bih=631&tbm=isch&sa=1&ei=rNjqWq2dFoXZ5gL4y4aQBw&q=embarazo+en+espa%C3%B1a&oq=embarazo+en

+espa%C3%B1a&gs_l=psy-ab.3...251418.257522.0.257946.18.17.0.1.1.0.114.1320.15j1.16.0....0...1c.1.64.psy-

ab..1.16.1246...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i8i30k1j0i24k1j0i5i30k1j0i5i10i30k1.0.7b864gEFIsA#imgrc=YqgVKaCvfiioBM: 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=631&tbm=isch&sa=1&ei=rNjqWq2dFoXZ5gL4y4aQBw&q=embarazo+en+espa%C3%B1a&oq=embarazo+en+espa%C3%B1a&gs_l=psy-ab.3...251418.257522.0.257946.18.17.0.1.1.0.114.1320.15j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.16.1246...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i8i30k1j0i24k1j0i5i30k1j0i5i10i30k1.0.7b864gEFIsA#imgrc=YqgVKaCvfiioBM
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=631&tbm=isch&sa=1&ei=rNjqWq2dFoXZ5gL4y4aQBw&q=embarazo+en+espa%C3%B1a&oq=embarazo+en+espa%C3%B1a&gs_l=psy-ab.3...251418.257522.0.257946.18.17.0.1.1.0.114.1320.15j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.16.1246...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i8i30k1j0i24k1j0i5i30k1j0i5i10i30k1.0.7b864gEFIsA#imgrc=YqgVKaCvfiioBM
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18.6 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 

Η μετάγγιση αίματος ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών οι οποίοι, σε δεδομένη 

χρονική στιγμή, παρουσιάζουν έλλειψη συστατικών αίματος που δεν μπορούν να 

αντικατασταθούν από άλλες εναλλακτικές λύσεις. 

 

Έτσι, για να αποφασιστεί εάν είναι απαραίτητη η μετάγγιση, θα πρέπει πάντα να 

λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα ιατρικά κριτήρια: ο λόγος που αιτιολογεί την ένδειξη, 

ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί, τα μέτρα για τη διόρθωση του μηχανισμού 

σκανδαλισμού, οι πιθανές θεραπευτικές εναλλακτικές λύσεις και την 

αποτελεσματικότητά του, καθώς και τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να 

προκαλέσει η μετάγγιση.  

Ο αριθμός των 1,7 εκατομμύρια αιμοδοσίες καταχωρούνται στο δίκτυο μετάγγισης 

εθελοντικά και αλτρουιστικά, πράγμα που σημαίνει δείκτη δωρεάς 36,9 ανά 1.000 

κατοίκους. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες το ποσοστό δωρεών ανά 1.000 κατοίκους 

αυξήθηκε κατά 16,9 μονάδες. 

 

18.8 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Το προφίλ των δωρητών έχει αλλάξει όσον αφορά την αιτία θανάτου: τα 

ατυχήματα, οι νόσοι των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων έχουν αυξηθεί 

από 39,0% το 1992 σε 65,1%. οι αποθανόντες δότες από τραυματικό 

εγκεφαλικό τραύμα δευτερογενή σε τροχαία ατυχήματα αντιπροσωπεύουν 

σήμερα μόνο το 4,2% των δωρητών, όταν το 1992 έφτασαν στο 43,0%. 

Η μεταμόσχευση νεφρού είναι η πιο συχνά εκτελούμενη (2.905) 

ακολουθούμενη από μεταμόσχευση ήπατος (1.162). 

Κάθε χρόνο περίπου 3.000 μεταμοσχεύσεις αιματοποιητικών προγόνων 

εκτελούνται (3.068 το 2015). Το μητρώο δωρητών μυελού των οστών της 

Ισπανίας αποτελείται από 200.678 δότες. 

Το ποσοστό δωρητών οργάνων ανά εκατομμύριο κατοίκων είναι 39,7, 

πράγμα που σημαίνει σε απόλυτες τιμές 1.851 δωρητές. Η μέση ηλικία του 

είναι 60.0 χρόνια, ακολουθώντας την τάση που φτάνει τα προηγούμενα 

χρόνια. Ανά φύλο, από 10 δωρητές, 6 είναι άνδρες και 4 γυναίκες. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εισαγωγή: 

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/model_sanitari_catala/

pacte_nacional_de_salut/pacte_nacional_salut_acords_ang.pdf 
 

Σύστημα Υγείας:  

http://www.renewinghealth.eu/departament-de-salut-generalitat-de-catalunya 
 

Χρηματοδότηση Υγείας: 

https://www.expatica.com/es/healthcare/Getting-healthcare-in-Spain_101467.html 
 

Πρόληψη: 

http://chrodis.eu/good-practice/prevention-health-promotion-strategy-spanish-nhs-

framework-addressing-chronic-disease-spanish-nhs-spain/ 

http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/guiadus/ 
 

Νοσηλευτική Εκπαίδευση: 

http://www.nurseeducationinpractice.com/article/S1471-5953(17)30026-4/fulltext 

https://www.bancsang.net/receptors/banc-sang/es_index/ 
 

Φροντίδα στο σπίτι: 
http://www.careforme.es/about-our-nurses 
 

Πνευματική Φροντίδα: 
http://www.academia.edu/23738606/Implementing_Spiritual_Care_at_the_end_of_lif
e_in_Spain 
 

Νομοθεσία: 
http://www.eurecnet.org/legislation/spain.html 
 

Επαγγελματίες Υγείας: 
https://www.justlanded.com/english/Spain/Articles/Jobs/Health-professionals 
 

Ευθανασία: 
https://www.bioedge.org/bioethics/new-euthanasia-debate-in-spain/12181 
 

Έκτρωση: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Spain 
 

Αναδοχή:  
https://web.gencat.cat/en/tramits/que-cal-fer-si/adopto-i-o-acullo-un-infant/acolliment-
familiar/ 
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http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/guiadus/
https://www.bancsang.net/receptors/banc-sang/es_index/
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