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I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
 
   

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    

 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Δανία είναι χώρα έκτασης 44,000 χμ2 και πολύ επίπεδη. Το υψηλότερο που μπορείτε να 

φθάσετε είναι 170, 86 εκατοστά στο Møllerøj, 9 εκατοστά υψηλότερο από το δεύτερο 

υψηλότερο Yding Skrhøj στα 170, 77. 

Η Δανία, όπως παρουσιάζεται στον χάρτη, 

αποτελείται από 1,419 νησιά άνω των 100 μ2, εκ των 

οποίων 443 έχουν ονόματα. 72 από αυτά τα νησιά 

έχουν κατοίκους.   Συνολικά, το τμήμα της Δανίας 

που υπάρχει σε αυτόν τον χάρτη έχει σχεδόν 7,000 

χιλιόμετρα ακτογραμμής. 

Τα μόνα χερσαία σύνορα της Δανίας είναι τα νότια 

που συνδέουν τη Δανία με την Ευρώπη με τη Γερμανία. 

Στην πραγματικότητα, η Δανία είναι μια από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου. Είμαστε 

πολύ μεγαλύτεροι από τα 44,000 τετραγωνικά μέτρα που παρουσιάζονται στον πρώτο 

χάρτη. Η Γροιλανδία και οι Φερόες Νήσοι είναι επίσης μέρος του δανικού Βασιλείου.  Η 

Γροιλανδία είναι σε μέγεθος 2.166.000 χλμ2 και οι Φερόες Νήσοι έχουν μέγεθος 1,399 χλμ2 

και αποτελούνται από 18 νησιά. 

Κοιτάζοντας τη δεξιά πλευρά του 

προσώπου αυτού του γέρου, 

μπορείτε να δείτε ότι φοράει το 

σκουφί του. Μάλλον είναι στο δρόμο 

για το κρεβάτι, γιατί έχει κρυώσει. Η 

μεγάλη του μύτη στάζει και έτσι 

δημιουργήθηκαν μερικά από τα 

νησιά, όπως το Samsø και το Fyn, 

πουβρίσκονται ακριβώς κάτω από τη 

μύτη 
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 Είναι έκπληξη για πολλούς, αλλά στην πραγματικότητα, η Δανία είναι η 12η  μεγαλύτερη 

χώρα στον κόσμο όταν πρόκειται για έκταση σε χμ2 

1. Ρωσία – 17.125.200 km2 … (συμπεριλ. της Κριμαίας) 
2. Καναδάς – 9.984.670 km2  
3. ΗΠΑ – 9.629.091 km2 
4. Κίνα – 9.598.093 km2. …(συμπ. Χονγκ Κονγκ και Μακάο) 
5. Βραζιλία – 8.514.877 km2 
6. Αυστραλία – 7.692.024 km2 
7. Ινδία – 3.287.263km2 
8. Αργεντινή – 2.780.400 km2 
9. Καζακστάν – 2.724.900 km2 
10. Αλγερία – 2.381.741 km2 
11. Δημοκρατία Κονγκό – 2.344.858 km2 
12. Βασίλειο της Δανίας – 2.210.683 km2 …(συμπεριλ. Γροιλανδίας και νησιών Φερόε) 

 

Η Δανία συγκροτεί με τη Σουηδία και τη Νορβηγία τις σκανδιναβικές χώρες και μαζί με τη 

Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία τις Νορσικές χώρες (norse). Η 

πρωτεύουσα της Δανίας είναι η Κοπεγχάγη. 

Διαμόρφωση γεωμορφολογίας - τοπίου. 

Η φύση στη Δανία χαρακτηρίζεται από το τοπίο 

που δημιουργήθηκε κατά την τελευταία εποχή 

των Παγετώνων. Η τελευταία εποχή των 

παγετώνων, Weichsel, ξεκίνησε για περίπου 

117,000 χρόνια και έληξε 11,700 χρόνια πριν.  

Τα πολλά ποτάμια πάγου μέσα από τη Βαλτική 

θάλασσα παρέσυραν πηλό και κιμωλία από το 

υπέδαφος, ώσπου να καταθέσουν το 

μεγαλύτερο μέρος τους στην Ανατολική Δανία. 

Ως εκ τούτου, η καλύτερη γεωργική γη  
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τοποθετείται εδώ. Οι βάλτοι της Δυτικής Γιουτλάνδης μεγαλώνουν στις αμμώδεις πλαγιές 

που λιώνουν στο νερό της εποχής των παγετώνων, και τα μεγάλα τοπία στη βορειοδυτική 

Ζηλανδία και το Mols προωθούνται από τους τεράστιους παγετώνες που κινούνται προς τα 

εμπρός. 

Μέχρι πριν από περίπου 20,000 χρόνια, οι ισχυροί παγετώνες κάλυψαν το μεγαλύτερο 

μέρος της Δανίας με μίλια παχύρρευστου πάγου. Η στάθμη της θάλασσας ήταν 130 μέτρα 

χαμηλότερα από σήμερα,  

Η Δανία ήταν μέρος μιας μεγάλης ευρωπαϊκής ηπείρου που εκτεινόταν στα δυτικά της 

ιρλανδικής ακτής. 

Καθώς ο πάγος εξαφανίστηκε, έφυγε από τη Δανία σαν ένας μεγάλος σωρός από χαλίκι, 

πλούσιος σε κιμωλία, αλλά στερούμενος αζώτου. Τα πρώτα φυτά ήταν πολύτιμα φυτά που 

μπορούσαν να χειριστούν το χώμα που δεν έχει θρεπτικά συστατικά. Από την άλλη πλευρά, 

υπήρχε άφθονο φως. Αυτές οι ειδικές συνθήκες ανάπτυξης σήμαιναν ότι τα είδη που 

υπάρχουν σήμερα στα σκανδιναβικά βουνά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πλάι-πλάι με 

είδη που βρίσκονται τώρα στις πεδιάδες. 

 
 ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 
 

Η Δανία είναι συνταγματική μοναρχία. Αυτή τη στιγμή αρχηγός του κράτους είναι η 

βασίλισσα Margrethe η δεύτερη. Η Δανία είναι βασίλειο από τα μέσα του 9ου αιώνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η βασίλισσα Margrethe σε 

παραδοσιακή εθνική ενδυμασία σε 

επίσκεψη στη Γροιλανδία 

Η βασίλισσα Margrethe σε υποδοχή 

από κοινό με σημαίες στα νησιά Faroe  
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Η σειρά των Βασιλέων και των Βασιλισσών αποτελείται από πολλές γενιές, αλλά όλοι 

κατάγονται από τον πρώτο βασιλιά της σειράς: τον Gorm τον παλιό. (Ωστόσο, ο Νορβηγός 

Μάγκνους ο καλός (Δανός βασιλιάς 1042-1047) δεν ήταν γνωστός ως απόγονος του Gorm 

του παλιού). 

Παρ΄΄όλα αυτά, η Δανία και η Αγγλία ανταγωνίζονται για το πιο είναι το παλαιότερο Βασίλειο 

στον κόσμο. 

Στις 5 Ιουνίου, 1849 ο βασιλιάς Φρεντερίκ 7 υπέγραψε το πρώτο δημοκρατικό Σύνταγμα της 

Δανίας. Αυτό το Σύνταγμα αντικατέστησε το Σύνταγμα του 1665 και σηματοδότησε τη 

μετάβαση από την κυρίαρχη μοναρχία στη συνταγματική μοναρχία και ένα πιο δημοκρατικό 

κράτος δικαίου – μόνο το 8% του πληθυσμού απέκτησε το δικαίωμα ψήφου. Το υπόβαθρο 

του νόμου πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα των επαναστατικών, δημοκρατικών και 

εθνικών ροών πολιτικής που χαρακτήριζαν την πλειονότητα της Ευρώπης κατά το πρώτο 

μέρος του 19ου αιώνα. Η Δανία καθιέρωσε για πρώτη φορά καθολική ψήφο από το νέο 

σύνταγμα το 1915, όταν γυναίκες, υπηρέτες και άλλοι φτωχοί άνθρωποι απέκτησαν το 

δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται στο Κοινοβούλιο. Η Δανία έχει Κοινοβούλιο 179 

μελών με 2 εξασφαλισμένα μέλη που εκπροσωπούν τις Νήσους Φερόε και 2 εξασφαλισμένα 

μέλη που εκπροσωπούν τη Γροιλανδία. 

Η Δανία έχει αυτό που λέγεται αρνητικός κοινοβουλευτισμός. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση 

δεν χρειάζεται την πλειοψηφία των 90 μελών στο Κοινοβούλιο για τη δημιουργία νέων 

νόμων. Από την άλλη πλευρά, μια κυβέρνηση δεν μπορεί να έχει την πλειοψηφία στο 

Κοινοβούλιο να ψηφίζει κατά της κυβέρνησης. 

Η κρατική οργάνωση στη Δανία μεταρρυθμίστηκε το 2007.  

 Οι περιφέρειες άλλαξαν από 14 κομητείες σε 5 επαρχίες με ευθύνη για: 
o Λειτουργία των νοσοκομείων σε επίπεδο περιφέρειας  

o Περιφερειακή ανάπτυξη 

o Περιφερειακή διαχείριση πόρων 
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 Οι κοινότητες μειώθηκαν από 271 σε 98 με ευθύνη για:  

o νηπιαγωγεία 

o δημοτικά σχολεία 

o φροντίδα ηλικιωμένων 

o τεχνικά θέματα 

o τοπική διαχείριση πόρων 

o κοινωνική αλληλεγγύη 

o υπηρεσίες κοινοτικής ψυχικής υγείας 

o προαγωγή υγείας 

o τοπικό σχεδιασμό 

 

 

Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μια πολιτική συζήτηση για την κατάργηση των περιφερειών 

στη Δανία – ώστε στο μέλλον η Δανία να έχει μόνο  

 το κρατικό επίπεδο & 

 τις κοινότητες 
 

 

 

 ΖΩΝΕΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ. 
 

Η ώρα κεντρικής Ευρώπης είναι η UTC +1:00.  1 ώρα μπροστά από την Αγγλία και 1 ώρα 

πίσω από το Ισραήλ και την Ελλάδα. Κατά την περίοδο από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη 

Οκτωβρίου η ώρα στη Δανία αλλάζει σε θερινή – πράγμα που σημαίνει ότι το ρολόι κινείται 

μία ώρα μπροστά.  Η θέση της Δανίας στο βορρά οδηγεί σε δροσερά καλοκαίρια με μέσες 

θερμοκρασίες γύρω στους 16 ° C και όχι ιδιαίτερα κρύους χειμώνες με μέσες θερμοκρασίες 

γύρω στους 0,5 ° C. Η Δανία βρίσκεται έτσι στην εύκρατη ζώνη κλίματος. Φυσάει συχνά, 

πιο έντονα το χειμώνα και το πιο αδύναμα το καλοκαίρι. 

 

 Ωστόσο, το κλίμα έχει αλλάξει αργά όλο και πιο ορατά. 

Γίνεται πιο ζεστό και παρέχει πιο βαριά βροχή. Η Δανία 

καταγράφει το κλίμα συστηματικά από τα μέσα του 1850. 

Το καλοκαίρι 2018 έχει καταρρίψει όλα τα ρεκόρ για 

θερμότητα, αριθμό των ωρών του ήλιου – αριθμό ημερών 

άνω των 30 βαθμών κελσίου και μήκος της ξηρής 

περιόδου.  

[Fang læserens opmærksomhed med 

et citat fra dokumentet, eller brug 

denne plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.] 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR8ITKqNTgAhWE0KYKHQSSBdAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/photos/vesterhavet/&psig=AOvVaw11s6ktZY5fiCk0Z_TkFSOu&ust=1551095866138694


8 
 

 

 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. 

 

Η Δανία έχει 

 5.8 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρωπαϊκή Δανία 

 66.000 κατοίκους στη Γροιλανδία 

 49.200 κατοίκους στα νησιά Faroe 

 

Αυτή τη στιγμή έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων - 2.900.000 ανθρώπους. 

Έχουμε περίπου 1.100.000 ηλικιωμένους πολίτες. Μια αύξηση περίπου 260,000 

ηλικιωμένων πολιτών τα τελευταία 10 χρόνια που θα κορυφωθεί την επόμενη δεκαετία. Μετά 

ο δανικός πληθυσμός θα αρχίσει να πέφτει πολύ γρήγορα. Ο αριθμός των νέων ατόμων 

άνω των 65 ετών έπεσαν στο 2017 κατά 12,000 σε σύγκριση με το 2012.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό γεννήσεων που υπήρξε ποτέ στη Δανία ήταν κατά τον πόλεμο των 

ετών 1940 - 1946 με σχεδόν 100,000 νέες γεννήσεις κάθε χρόνο. Αυτοί οι άνθρωποι 

αποσύρθηκαν πριν από 7 έως 12 χρόνια και είναι σήμερα στην ηλικία των 72 έως 78 ετών. 

Η μέση διάρκεια ζωής είναι για γυναίκες 83, 5 και για άνδρες 79,0 έτη. 

Οι μετανάστες και οι απόγονοι τους αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 13% του πληθυσμού στη 

Δανία και είναι δυνατόν να εντοπιστούν περισσότερες από 200 εθνικότητες που ζουν στη 

Δανία, 58% από μη δυτικές χώρες. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών ο αριθμός των ατόμων που δεν έχουν Δυτική 

ιθαγένεια έχει αυξηθεί κατά 5%. 

Το ποσοστό γονιμότητας είναι 1, 75 και διατηρείται σε αυτό το επίπεδο εν μέρει λόγω του 

υψηλότερου ποσοστού γονιμότητας μεταξύ του πληθυσμού των νέων μεταναστών. Ωστόσο, 

το ποσοστό γονιμότητας μεταξύ των μεταναστών προσαρμόζεται αργά στο ποσοστό 

γονιμότητας των εθνικών Δανών, καθώς οι νέοι μετανάστες γίνονται όλο και πιο 

ενσωματωμένοι/εξομοιώνονται με τη δανική κουλτούρα, του τρόπου ζωής που δίνει 

προτεραιότητα στην καριέρα και προτιμά λιγότερα παιδιά. 
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2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. 

Οι πρώτοι άνθρωποι στη Δανία 

Οι πρώτοι άνθρωποι που ήρθαν στη Δανία ήταν οι κυνηγοί από τον πολιτισμό του 

Αμβούργου. Μια από τις πεζοπορικές διαδρομές του τάρανδου πέρασε από το Σλότσσενγκ 

στο νότιο τμήμα της Δανίας κοντά στα σημερινά σύνορα στη Γερμανία. Οι κυνηγοί είχαν τον 

οικότοπό τους σε μια κορυφή λόφου με καλή θέα στην περιοχή. Μια φθινοπωρινή ημέρα 

14,200 χρόνια πριν, οι κυνηγοί σκότωσαν 11 μεγάλους τάρανδους που σφαγιάστηκαν στις 

όχθες μιας μικρής λίμνης. Οστά και φύτρα ρίχτηκαν στο νερό, και με αυτό διατηρήθηκαν στη 

λάσπη. Η καθυστερημένη κλιματική αλλαγή ανάμεσα σε ζεστές και κρύες περιόδους 

εμφανίζεται στα πολύ διαφορετικά στρώματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

αρχαιολογικής ανασκαφής. 

Αυτή είναι η πρώτη τεκμηριωμένη παρουσία ανθρώπων στη Δανία. 

Κυνηγοί εποχής παγετώνων 

 

Τόσο οι κυνηγοί του πολιτισμού του Αμβούργου 

όσο και η ανάλογη περίπτωση του Federmess 

βρίσκονταν σε μικρότερες ομάδες στην περιοχή 

της Δανίας, αναζητώντας τάρανδους. Μόνο 

αργότερα, όταν το δάσος άρχισε να εξαπλώνεται 

και το τοπίο άλλαξε χαρακτήρα, βρίσκουμε ίχνη 

πιο μόνιμων οικισμών με τον πολιτισμό του 

Brom.  

Φυτά εποχής παγετώνων 

Γύρη και φυτά που εντοπίστηκαν στη λάσπη στο Slotseng μας δίνουν μια εικόνα ενός 

τοπίου με ποικιλία ανθών και φυτών. Η τούνδρα ήταν μια πανδαισία ανθών την άνοιξη. 

 

 

 

[Fang læserens opmærksomhed med et 

citat fra dokumentet, eller brug denne 

plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. 

Du kan trække dette tekstfelt til andre 

steder på siden.] 
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Προϊστορία 

Για πολλούς ανθρώπους, η Δανία είναι γνωστή ως ο τόπος των Βίκινγκς. Επισήμως, η 

περίοδος των Βίκινγκ ορίζεται μεταξύ 800 και 1050. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η 

Δανία έχει συσταθεί ως χώρα.  

Η ονομασία Δανία προσδιορίζεται για πρώτη φορά στη λίθο του Γέλινγκ, με ημερομηνία 985, 

αλλά η λέξη Denamearc αναφέρεται επίσης γύρω στο 890 από τον Νορβηγό Οτάρ στο 

Αγγλοσαξωνικό χρονικό Οροσίου και θεωρείται ότι αναφέρεται στην ίδια περιοχή με τον 

Χάραλντ Bluetooth, που έγραψε το κείμενο στη μεγάλη πέτρα στο Γέλινγκ. 

 

 

 

 

 

 

 

Έγγραψε: 

Ο βασιλιάς Χάραλντ διέταξε να γίνουν αυτά τα λόγια για να τιμήσουν τον Γκόρμ τον πατέρα 

του και μετά τη Θύρα τη μητέρα του-τον Χάραλντ που κέρδισε όλη τη Δανία και τη Νορβηγία 

και έκανε τους Δανούς Χριστιανούς. 

Αλλά στη μικρή πέτρα στο Γέλινγκ (η μικρή στην εικόνα) ο Gorm ο παλιός είχε ήδη γράψει: 

Ο βασιλιάς Γκόρμ έκανε αυτά τα λόγια για να τιμήσει τη Θύρα τη γυναίκα του, την περηφάνια 

της Δανίας. Ο Γκορμ πέθανε το 958, οπότε η παραγγελία πρέπει να έγινε πριν. 

Το Hedeby είναι ένας από τους σημαντικότερους οικισμούς/αγορές κατά τη διάρκεια της 

εποχής των Βίκινγκς: το Hedeby ήταν και εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στο σημερινό 

Schleswig στον πάτο του φιόρδ της Slien. Το Hedeby ήταν το κέντρο εμπορίου αγαθών από 

όλη την Ευρώπη, αλλά και από περιοχές πολύ μακριά. Οι πολλές επαφές της πόλης 

[Fang læserens opmærksomhed med 

et citat fra dokumentet, eller brug 

denne plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.] 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr3ubNlsXdAhVHliwKHZ5TDoQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dr.dk/skole/historie/jellingestenen-og-vikingerne&psig=AOvVaw3Rt5PYQPVX71ZNopGUvhLd&ust=1537381516354959
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αντανακλώνται στα αρχαιολογικά ευρήματα, μερικά από τα οποία προέρχονται από τη 

Βαγδάτη, αλλά μπορούν επίσης να βρεθούν στις γραπτές πηγές.  

Η ακόλουθη αφήγηση προέρχεται από τον Εβραίο έμπορο Ibrahim Ibn Ya 'qub at Turtushi 

από την Κόρδοβα στη νότια Ισπανία, ο οποίος επισκέφθηκε το Hedeby από τα μέσα του 

900. Περιγράφει την τοποθεσία της πόλης, τους κατοίκους της και τις θρησκείες και τα ήθη 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα περίπου 1000 χρόνια που έχουν περάσει από 

τότε που ο Harald Blåtand συνένωσε την περιοχή 

και την ονόμασε Δανία, πολλές διαφορετικές 

περιοχές έχουν συνδεθεί με τη Δανία, που τις 

κυβέρνησε για μικρότερες ή μεγαλύτερες 

περιόδους με τη βασιλική δύναμη, ως τη δύναμη 

που σχημάτισε τον πυρήνα του αυτών των κατοχών. Κατά τη διάρκεια μερικών περιόδων η 

Δανία κυβέρνησε μεγάλο μέρος της Σκανδιναβίας (μέρη της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της 

Ισλανδίας, της Αγγλίας, της Εσθονίας). Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα η Δανία συμμετείχε 

σε έναν αριθμό πολέμων με τους γείτονές της. Έχασε τους περισσότερους και ήταν κοντά 

 

O Ibrahim Ibn Ya 'qub at Turtushi λέει: 

Το Schleswig είναι μια πολύ μεγάλη πόλη στο εξωτερικό άκρο της 

Παγκόσμιας Θάλασσας. Στο εσωτερικό του υπάρχουν πηγές φρέσκου 

νερού. Οι κάτοικοι του λατρεύουν τον Σείριο, εκτός από τον μικρό αριθμό 

των Χριστιανών που έχουν μια εκκλησία εκεί: γιορτάζουν μια μέρα όπου 

όλοι ενώνονται για να τιμήσουν τον Θεό και να φάνε και να πιουν. 

Αυτός που έσφαξε ένα ζώο που θυσιάστηκε βάζει ποιήματα στην πόρτα της 

αυλής του και βάζει το ζώο της θυσίας, δίπλα του είτε βοοειδές είτε ένα κριό 

ή μια κατσίκα ή γουρούνι, ώστε ο κόσμος να μπορεί να γνωρίζει ότι θυσιάζει 

τη δόξα του Θεού του. Η πόλη είναι φτωχή για τα αγαθά και τον πλούτο. Το 

κύριο φαγητό των ανθρώπων είναι τα ψάρια, επειδή υπάρχουν πολλά.  

Αν ένας από αυτούς κάνει παιδιά, τα πετάει στον ωκεανό για να σώσει τα 

έξοδα. Επιπλέον, είπε ότι το δικαίωμα του διαζυγίου ήρθε στις γυναίκες. Οι 

γυναίκες χωρίζουν όταν θέλουν. Υπάρχει επίσης τεχνητό make-up για τα 

μάτια. Όταν το χρησιμοποιούν, η ομορφιά δεν φεύγει ποτέ, αλλά πάει και 

σε άνδρες και γυναίκες. 

Είπε επίσης,  "δεν έχω ακούσει ποτέ πιο σκληρό τραγούδι από αυτούς τους 

ανθρώπους. είναι ένα βουητό που έρχεται από το λαιμό τους, όπως τα 

σκυλιά γαυγίζουν, αλλά πιο κτηνώδες από αυτό." 
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να εξαλειφθεί μετά την ήττα του 1864 από το Γερμανό αυτοκράτορα. Μεταξύ 1864-1919 η 

Δανία κάλυπτε μόνο το κόκκινο μέρος του χάρτη και ποτέ πριν ή μετά το 900 δεν ήταν τόσο 

μικρή.  Μετά το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, η Δανία έγινε αυτό που γνωρίζουμε 

μέχρι σήμερα. Ένα μαύρο μέρος της δανικής ιστορίας είναι η αποικιακή περίοδος. Η Δανία 

αποίκισε μικρές περιοχές στο εξωτερικό. Τα δυτικά Ινδικά νησιά ήταν μια δανική αποικία για 

πολλά χρόνια και αυτός ο αποικισμός καθιέρωσε τη Δανία ως το έκτο μεγαλύτερο μεταφορέα 

σκλάβων στον κόσμο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της ιστορίας. 

 
Στην ακτή της Ghana μπορεί κανείς ακόμα 

να επισκεφθεί το Christiansborg και το 

Frederiksborg ως κτίρια κλειδιά για το 

δουλεμπόριο που πραγματοποιούσε η 

Δανία την περίοδο 1660-1848. Μπορεί 

κανείς ακόμα να περπατήσει σε δρόμους 

στο Cap Cost,Ghana με δανικά ονόματα. 

 

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 
 

Η Δανία είναι δημοκρατία και αυτό έγινε από το 1848 όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. Για τις 

εκλογές για το Δήμο και τις περιφερειακές αρχές οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ήταν 

4.145.321. Είναι μια ελεύθερη απόφαση εάν οι Δανοί ψηφίζουν στις εκλογές, αλλά συνήθως 

οι Δανοί παίρνουν μέρος σε εκλογές σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Στις εκλογές της 2017 

Νοεμβρίου η συμμετοχή ήταν 85, 5% 

Ο δανικός τρόπος διεξαγωγής των εκλογών επισημαίνεται ότι είναι ένας από τους 

δικαιότερους στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης ένας από τους πιο 

περίπλοκους. Θεωρούμε ότι είναι καλό να μοιραζόμαστε το σύστημά μας με άλλους 

ανθρώπους/έθνη. 

 Συνολικά 179 μέλη πρέπει να εκλεγούν στο δανικό Κοινοβούλιο. 175 μέλη προέρχονται 

από την ευρωπαϊκή Δανία, 2 προέρχονται από τη Γροιλανδία και 2 από τις Νήσους Φερόε. 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib1OL4nePfAhVBiCwKHZxACmUQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fort_Christiansborg_-_entrance_in_2017.jpg&psig=AOvVaw1q_6F2RyBdkW7sBlSUm7_q&ust=1547210345872652
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Οι έδρες στο Κοινοβούλιο διανέμονται σύμφωνα με μια ειδική δανική παραλλαγή της 

μεθόδου που ονομάζεται αναλογική μέθοδος. 

Η μέθοδος εξασφαλίζει ότι τα μέρη θα έχουν έδρες στο Κοινοβούλιο, ανάλογα με το πόσες 

ψήφους έχουν λάβει σε ολόκληρη τη χώρα. Για παράδειγμα, εάν ένα κόμμα λάβει το 10% 

των ψήφων στη χώρα, πρέπει επίσης να έχει το 10% των εδρών στο Κοινοβούλιο. 

Η Δανία έχει πολύ χαμηλό όριο για να εισέλθει ένα κόμμα και να έχει έδρες στο Κοινοβούλιο. 

Ένα κόμμα πρέπει να λάβει μόνο το 2% των ψήφων ή να κερδίσει μια λεγόμενη εντολή 

κυκλώματος για να εισέλθει στο Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα, η μέθοδος εξασφαλίζει ότι όλα 

τα μέρη της χώρας εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να ενισχύσει την τοπική 

συνεργασία μεταξύ του εκλογικού σώματος και των εκλεγμένων. 

* Υπάρχουν επίσης λίγοι Δανοί που θα ψηφίσουν για ένα κόμμα που δεν εισέρχεται στο 

Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές. Τα κόμματα πρέπει να λάβουν μόνο δύο τοις εκατό των 

ψήφων ή να κερδίσουν μια λεγόμενη εντολή κυκλώματος για να εισέλθουν στο Κοινοβούλιο. 

Έτσι, το δανικό εκλογικό σύστημα συγκρίνεται με άλλες χώρες ως ένα από τα πιο 

μαθηματικά δίκαια συστήματα στον κόσμο, ενώ οι υπολογιστικές μέθοδοι που απαιτούνται 

για την τήρηση όλων των εκτιμήσεων είναι πολύ περίπλοκες. Η κατανομή των εδρών είναι 

η ίδια για όλα τα μέρη και ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του εκλογικού συμβάντος. Η 

ανάδειξη των επιμέρους εκλεγμένων ανθρώπων είναι πιο περίπλοκη καθώς ποικίλλει από 

κόμμα σε κόμμα ανάλογα με τη διάταξη που χρησιμοποιείται. Ως εκ τούτου, χρειάζεται μία 

έως δύο ημέρες μετά τις εκλογές πριν μάθουμε ποιοι υποψήφιοι εκλέγονται. Αυτό απαιτεί 

την καταμέτρηση των προσωπικών ψήφων. 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Εσωτερικών 

Αυτή τη στιγμή έχουμε μια δεξιά κυβέρνηση VIC που υποστηρίζεται από το Δανικό Λαϊκό 

Κόμμα με στόχους:  

α. σκληρή γραμμή όσον αφορά τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση στη Δανία. 

β. αποτελεσματικότερο δημόσιο τομέα 

γ. ιδιωτικοποίηση. 
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Η Δανία είναι μια κοινωνία που αναπτύχθηκε με κυριαρχία της σοσιαλδημοκρατίας στο 

μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα - αλλά λειτουργεί με ως επί το πλείστον με φιλελεύθερη 

- συντηρητική πολιτική  από το 2001. Το κόμμα σοσιαλδημοκρατίας είναι σε συνεργασία με 

τα εργατικά συνδικάτα οι αρχιτέκτονες του συστήματος φόρων της Δανίας και από το 1924 

το κόμμα κοινωνικής πρόνοιας βρίσκεται στην εξουσία 52 χρόνια από τα 94 χρόνια. Αλλά 

ακόμα και αν τα δεξιά κόμματα έχουν τεθεί στην εξουσία 14 χρόνια από τα τελευταία 18 

χρόνια, η Δανία εξακολουθεί να είναι μία από τις ισχυρότερες κοινωνίες κοινωνικής 

πρόνοιας στον κόσμο - που εξακολουθεί να βασίζεται σε πολύ υψηλό επίπεδο φορολογίας. 

Στη Δανία υπάρχει συναίνεση για την ύπαρξη κράτους ευημερίας, μεταξύ όλων ή των 

περισσότερων κομμάτων, επειδή τα δεν έχει σημασία αν το κόμμα ιδεολογικά ανήκει στα 

αριστερά ή ακόμα και στα δεξιά. Ο λόγος για τον οποίο ακόμη και τα φιλελεύθερα και 

συντηρητικά κόμματα στη Δανία είναι περισσότερο ή λιγότερο υπέρ του συστήματος 

κοινωνικής πρόνοιας είναι ότι συνειδητοποιούν ότι οι Δανοί επιθυμούν να διατηρούν και να 

διαθέτουν ένα καλό σύστημα . Παρά το γεγονός ότι οι Δανοί είναι εκείνοι που πληρώνουν 

τον υψηλότερο φόρο στον κόσμο - οι έρευνες δείχνουν συνεχώς ότι πάνω από το 65 έως το 

70% είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο φόρο, αν χρειαστεί για να διατηρηθεί η 

ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε είδους εκπαιδευτικές, υγειονομικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες. Η πολιτική συζήτηση αφορά περισσότερο το επίπεδο αυτών των υπηρεσιών - 

ειδικά το επίπεδο των κοινωνικών υπηρεσιών και τα επίπεδα αυτά σε σύγκριση με το 

επίπεδο των κατώτατων μισθών στη Δανία. 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

       ΝΟΜΙΣΜΑ 
  

Η Δανία δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης. Το εθνικό νόμισμα ονομάζεται kroner (Δανικές 

κορώνες) και έχει ισοτιμία περίπου 7 , 48 d.kr ανά 1 ευρώ. 

Η Δανία βαθμολογείται σε τριπλάσιο ΑΑΑ όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα 

Ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας της Δανίας είναι 76,6, καθιστώντας την οικονομία της τη 

δωδέκατη πιο ελεύθερη οικονομία στον δείκτη του 2018 που δημοσιεύθηκε από την 

παγκόσμια τράπεζα. 

Το συνολικό σκορ έχει αυξηθεί κατά 1,5 μονάδες, γεγονός που οφείλεται στη βελτίωση της 

δικαστικής αποτελεσματικότητας, της φορολογικής επιβάρυνσης και των δεικτών δημοσίων 
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δαπανών. Η Δανία κατατάσσεται στην 6η θέση μεταξύ 44 χωρών στην Ευρώπη και η 

συνολική της βαθμολογία υπερβαίνει τους περιφερειακούς και παγκόσμιους μέσους όρους. 

Η οικονομία της Δανίας αποδίδει ιδιαίτερα καλά στην κανονιστική αποτελεσματικότητα. Οι 

πολιτικές για την ελεύθερη αγορά διατηρούν την ευελιξία, την ανταγωνιστικότητα και τις 

μεγάλες ροές εμπορίου και επενδύσεων και το διαφανές και αποτελεσματικό ρυθμιστικό και 

νομικό περιβάλλον ενθαρρύνει την έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Οι τραπεζικοί κανονισμοί είναι λογικοί και οι δανειοδοτικές πρακτικές είναι συνετές. Η 

νομισματική σταθερότητα διατηρείται σωστά και το δικαστικό σύστημα παρέχει ισχυρή 

προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Η πολιτική πίεση για διευρυμένες κυβερνητικές 

δαπάνες έχει αυξηθεί, αλλά τα θεσμικά αυτά πλεονεκτήματα όπως οι υψηλοί βαθμοί 

αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και η ρυθμιστική ευελιξία έχουν αντισταθμίσει μερικές 

από τις ελλείψεις των μεγάλων κοινωνικών δαπανών. 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Η Δανία είναι μία από τις χώρες με το 

υψηλότερο επίπεδο ισότητας όσον αφορά 

τους μισθούς και το εισόδημα . Η 

πλειοψηφία των ανθρώπων ανήκει 

στο μεσαίο εισόδημα . Η πλειοψηφία των 

ανθρώπων στη Δανία ανήκει στη μεσαία 

εισοδηματική ομάδα. 

 

Ο πίνακας δείχνει ότι τα άτομα που κερδίζουν άνω  

των 285.500 d.kr δηλαδή περισσότερο από το 50% 

του πληθυσμού. Το 10% που κερδίζει λιγότερα από  

104.000 d.kr είναι κυρίως φοιτητές. Έχοντας τον  

παραπάνω πίνακα που δείχνει τα διαφορετικά επίπεδα  

εισοδήματος, θα μπορούσε  να γίνει παράδειγμα  

με την εξέταση 3 διαφορετικών μισθών για νοσηλευτές. 

 Αριθμός ατόμων με εισόδημα κάτω του 50% του 

μέσου εισοδήματος των χωρών του ΟΑΣΑ, 2015 
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Παραδείγματα μισθών για νοσηλευτές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80.000 Δανοί κερδίζουν αρκετά για να φθάσουν το επίπεδο των 1.000.000 d.kr /134.000 
ευρώ σε ετήσια έσοδα προ φόρων. 

 16.900 Δανοί κερδίζουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια d.kr. / 267.000 ευρώ 
 500.000 Οι Δανοί έχουν εισόδημα μεταξύ 500.000 d.kr. /67.000 ευρώ και 1000000 d.kr. / 

134.000 ευρώ 
 1.4 εκατομμύρια Δανοί έχουν εισόδημα μεταξύ 300.000 d.kr. / 40.000 ευρώ και 500.000 d.kr. 

/ 67.000 ευρώ ετησίως. 
 Ένα άλλο 1 εκατομμύριο Δανοί κερδίζουν 200.000 έως 300.000 d.kr. ένα. έτος 
 Πάνω από 1,6 εκατομμύρια Δανοί έχουν εισόδημα μεταξύ 0 και 200.000 kr. 

Αυτά τα στοιχεία από τα στατιστικά στοιχεία της Δανίας δείχνουν τη διαφοροποίηση του εισοδήματος 

των Δανών το 2016.  

Νοσηλευτής που μόλις αποφοίτησε – με ένα πλάνο εργασίας 

όπως το προτεινόμενο, θα έχει ετήσιο εισόδημα της τάξης των 

366.000 d.kr και θα θέσει αυτό το νοσηλευτή στο ανώτερο 60% 

του πληθυσμού εισοδηματικά. 

Ένας νοσηλευτής με 5 έτη εμπειρίας και εργασιακό 

πλάνο όπως το προτεινόμενο θα έχει εισόδημα της τάξης 

των 330.000 d.kr και θα θέσει αυτό το νοσηλευτή στο 

ανώτερο 60% του πληθυσμού εισοδηματικά. 

 

Νοσηλευτής με 10 χρόνια εμπειρίας και εργασιακό 

πλάνο όπως το προτεινόμενο θα έχει ετήσιο 

εισόδημα της τάξης των 480.000 d.kr και θα θέσει 

αυτό το νοσηλευτή στο ανώτερο 80% του 

πληθυσμού εισοδηματικά. 

Παράδειγμα 1: Νοσηλευτής 

νοσοκομείου που μόλις αποφοίτησε  

Παράδειγμα 2: Νοσηλευτής με 2.5 έτη 

εμπειρία σε κέντρο αποκατάστασης  

Παράδειγμα 3: Ειδικευμένος νοσηλευτής με 

10 χρόνια εμπειρίας σε νοσοκομείο 
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       ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Παρόλο που υπάρχει συνεχιζόμενη συζήτηση στη Δανία για το κατά πόσο προσφέρουμε αρκετά για 

κοινωνική στήριξη, η Δανία εξακολουθεί να έχει ένα από τα καλύτερα συστήματα κοινωνικής 

πρόνοιας στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ακριβώς ότι θα απαιτήσει πολλές σελίδες, και όχι μια 

παρουσίαση, όπως τα πρότυπα που θα ακολουθήσουν ως παραδείγματα, για να παρουσιάσουν και 

να δείξουν πώς η Δανία ασφαλίζει και υποστηρίζει κοινωνικά και οικονομικά τους πολίτες της. 

Αυτά είναι τα αριθμητικά στοιχεία της κοινωνικής υποστήριξης που μετράνε για το 2018 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ασφαλισμένος πλήρους απασχόλησης Κάθε μήνα 18.633 dkr 2.504 Ευρώ 

Με μερική απασχόληση Κάθε μήνα 12.422 d.kr 1.670 Ευρώ 

Απόφοιτος με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη με παιδιά Κάθε μήνα 15.279 dkr 2,054 Ευρώ 

Απόφοιτοε μερικής απασχόλησης ασφαλισμένος με παιδιά Κάθε μήνα 10.186 dkr 1.369 ευρώ 

  

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που εξέρχονται από την επιχείρηση 

Μέγιστο Κάθε μήνα 18.663 dkr 2.508 ευρώ 

Ελάχιστο Κάθε μήνα 15.279 dkr 2,054 Ευρώ 

Προσωρινή διακοπή 82% Κάθε μήνα 15.279 dkr 2,054 Ευρώ 

  

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

Επιστροφή ολόκληρης της ημέρας Ανά μέρα 850 dkr 116 Ευρώ 

Εξόφληση μισής ημέρας Ανά μέρα 430 d.kr 58 Ευρώ 

  

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Πλήρως ασφαλισμένος το 91% του βασικού ποσοστού ανεργίας. Κάθε μήνα 16.956 dkr 2,279 Ευρώ 

Μερικώς ασφαλισμένο το 91% του βασικού ποσοστού ανεργίας. Κάθε μήνα 11.304 d.kr 1.519 Ευρώ 

Πλήρως ασφαλισμένος 100% του βασικού ποσοστού ανεργίας. Κάθε μήνα 18.633 dkr 2.504 Ευρώ 

Μερική κάλυψη 100% του βασικού ποσοστού ανεργίας. Κάθε μήνα 12.422 d.kr 1.670 Ευρώ 

  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Άτομα που έχουν παιδιά 80% Ανά μέρα 688 d.kr 92 Ευρώ 

Άλλοι 60% Ανά μέρα 516 d.kr 69 Ευρώ 

  

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ασθένειας Ανά εβδομάδα. 4.300 d.kr 578 ευρώ 

  

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

Η άδεια μητρότητας και η αναζήτηση για άρρωστα παιδιά Ανά εβδομάδα. 4.300 d.kr 578 ευρώ 

  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

30+ που έχουν παιδιά Κάθε μήνα 14.993d.kr 2.015 ευρώ 

30+ Κάθε μήνα 11.282d.kr 1.516 ευρώ 

Άγαμος κάτω των 29 ετών Κάθε μήνα 14.331d.kr 1.926 Ευρώ 

Μονόκλινο με παιδιά ηλικίας κάτω των 29 ετών που δεν έχουν αποκτήσει 
δικαίωμα για πρόσθετη στήριξη για παιδιά 

Κάθε μήνα 10.026d.kr 1.348 Ευρώ 

Νεώτερη από 30 - έγκυος - πέρασε την εβδομάδα 12 Κάθε μήνα 11.282d.kr 1.516 ευρώ 

Νεότεροι από 30 - ψυχιατρικοί άρρωστοι με παιδιά Κάθε μήνα 14.993d.kr 2.015 ευρώ 

Νεώτεροι από 30 ετών - ζουν μόνοι τους Κάθε μήνα 11.282d.kr 1.516 ευρώ 

25 έως 29 που ζουν μόνοι τους Κάθε μήνα 7.272d.kr  

  

25 έως 29 που ζουν μόνοι τους Κάθε μήνα 7.272d.kr 977Euro 

25 έως 29 που ζουν με τους γονείς τους Κάθε μήνα 3.509 d.kr 472 Ευρώ 

Νεώτεροι από 25 ετών - ζουν μόνοι τους Κάθε μήνα 7.272 d.kr 977 Ευρώ 

Νεώτεροι από 25 - που ζουν με τους γονείς τους Κάθε μήνα 3.509 d.kr 472 Ευρώ 

Νεώτεροι από 30 - καθήκον συνεισφοράς στη στήριξη του παιδιού με επιπλέον 
υποστήριξη . 

Κάθε μήνα 14.993 d.kr 2015 Ευρώ 

  

Ευέλικτη υποστήριξη - μερική ευέλικτη εργασία λόγω ασθένειας 

Ευέλικτη υποστήριξη - μερική ευέλικτη εργασία λόγω ασθένειας Ανά έτος 203.472 d.kr 27.348 Ευρώ 
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 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 

  

Η ηλικία συνταξιοδότησης και πρόωρης συνταξιοδότησης αυξάνεται κάθε 5 χρόνια καθώς 

το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται. Την επόμενη φορά που θα ρυθμιστεί η ηλικία είναι το 2020. 

Έτος γέννησης Ηλικία συνταξιοδότησης 

Πριν από τις 31.12.1953 65 ετών 

1.1.1954 έως 30.06.1954 65½ χρόνια 

1.7.1954 έως 31.12.1954 66 ετών 

1.1.1955 έως 30.06.1955 66½ έτη 

1.7.1956 έως 31.12.1962 67 ετών 

1.1.1963 έως 31.12.1966 68 ετών 

1.1.1967 ή αργότερα 69 ετών 
  

Για να λάβετε ένα πλήρες επίδομα επιπλέον σύνταξης, το εισόδημά σας εκτός από την 

εθνική σύνταξη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 71.200 dkr ετησίως.  

 

Η πρόσθετη σύνταξη θα μειωθεί κατά 30,9% του εισοδήματός σας κατά περισσότερο από 

71.200 και θα λήξει εξ ολοκλήρου αν κερδίσετε 331.000 το χρόνο. 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
Μονήρης 

Διαμονή 

Παντρεμένος/ 

Συμβίωση 

  Μονήρης 

Διαμονή 

Παντρεμένος/ 

Συμβίωση 

Βασικό ποσό προ φόρων ανά μήνα 6.237 d.kr 6.237 d.kr   838 ευρώ 838 Ευρώ 

  6.728 d.kr 3.333 d.kr   904 ευρώ 448 Ευρώ 

Σύνολο κρατικής σύνταξης ανά συνταξιούχο 12.965 dkr 9.570 d.kr   1,743 ευρώ 1.286 ευρώ 

Ειδική ανώτερη υποστήριξη ετησίως πριν 
από τη φορολογία εάν η περιουσία δεν 
ξεπερνά τις 86.000 dkr 

17.000 dkr 17.000 dkr. 
Σε κάθε μία 

  2.285 Ευρώ 2.285 Ευρώ 

 Όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι είναι πολύ καλά  

Ξεκινώντας στα τέλη του 1950 και επεκτεινόμενο σε περισσότερους εργαζόμενους, μέχρις 

ότου συμπεριληφθούν όλοι σε μια μεταρρύθμιση γύρω στο 1990, η Δανία είχε το 

λεγόμενο Αναγκαστικό Ταμείο Προνοίας ως μέρος του μισθού. Κανονικά κάθε μήνα ο 

μισθωτός πληρώνει 1/3 και ο εργοδότης πληρώνει 2/3. Ανάλογα με το επάγγελμα 

των ανθρώπων και το εισόδημα τους υπολογίζεται το ποσοστό που θα καταβάλει ως 

ιδιωτική αναγκαστική αποταμίευση συνταξιοδότησης, μπορεί να είναι από περίπου 12% 

έως 16,5% κάθε μήνα. Είχαμε εδώ και μερικά χρόνια τους πρώτους συνταξιούχους που 

έχουν κάνει αυτήν την πληρωμή από την πρώτη κιόλας μέρα εργοδότησής τους πριν 45 και 
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50 χρόνια πριν. Το να πληρώνουν 12 έως 16% για τόσο πολλά χρόνια παρέχει στους 

ανθρώπους ένα αρκετά υψηλό εισόδημα στην Τρίτη ηλικία συνταξιοδότησης 

συνδυάζοντας την κρατική σύνταξη + ιδιωτική αναγκαστική σύνταξη. 

Συνολικά, αυτό σημαίνει ότι έχουμε τις πρώτους συνταξιούχους που σχεδόν θα έχουν το ίδιο 

επίπεδο εισοδήματος που είχαν όταν ήταν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Αλλά δεν είναι όλοι 

οι συνταξιούχοι στη Δανία τόσο καλά όσο αναφέρθηκε προηγουμένως. Εάν κοιτάξετε 

το παραπάνω πρόγραμμα, υπάρχουν ηλικιωμένοι πολίτες που έχουν μόνο το βασικό 

ποσό από το κράτος και την πρόσθετη σύνταξη με ανώτερο εισόδημα περίπου 14.500 dkr 

ή 1. 949 ευρώ το μήνα πριν από τη φορολογία. 

Μετά από φόρους, αυτοί οι ηλικιωμένοι θα έχουν καθαρό ποσό 10.550 dkr ή 1.418 ευρώ. 

Το να είσαι τρίτης ηλικίας πολίτης σημαίνει μισή τιμή πολλών πραγμάτων, όπως μερικές 

παροχές δημόσιων συγκοινωνιών, σε μερικές πολιτιστικές τοποθεσίες και αν οι ηλικιωμένοι 

βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο ελάχιστου εισοδήματος, θα είναι σε θέση να έχουν επίσης, 

o Υποστήριξη για την πληρωμή του ενοικίου τους εάν κατοικούν σε μισθωμένο 

κατάλυμα. 

o Υποστήριξη για την πληρωμή για θέρμανση 

o Υποστήριξη για γυαλιά, βοηθήματα ακοής και ιατρικής. 

 
       ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΑΣ 

 Για τους περισσότερους ανθρώπους η Δανία θεωρείται μια πολύ ακριβή χώρα για να 

επισκεφθείτε ως τουρίστας και είναι. Ενδεικτικές τιμές 

o 1 λίτρο γάλακτος - 5,95 dkr./0,80 ευρώ 
o 1 κιλό σολομός - 274 εκατοστά. pr kg. / 36 ευρώ 

o 1,5 λίτρο Coca Cola - 2,5 ευρώ 
o 1 λίτρο βενζίνης 11 d.kr/1,50 ευρώ 

  

 

  

       ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

  

Η Δανία είναι χώρα γεωργίας.  

Αναπτύσσουμε κάθε χρόνο περίπου 20 εκατομμύρια χοίρους  

σχεδόν περισσότερο από 3 φορές τον πληθυσμό.  

POLO GTI                   38.000 EURO 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGobXh9MfdAhWLjiwKHVpGAwIQjRx6BAgBEAU&url=https://dhblad.dk/danish-crown-finansierer-opkoeb-med-laan-21/06-2018&psig=AOvVaw1F2Kw-wDfUt8duFP2CnmrA&ust=1537475506802201
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Η εταιρία σφαγής Danish Crown είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κρέατος στην Ευρώπη και 

εντάσσεται στις 5 μεγαλύτερες εταιρείες σφαγής στον κόσμο. 
  

 Κατά τον ίδιο τρόπο, πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν 

 και ίσως δοκιμάζουν τα προϊόντα ARLA  

ως το 5 ο μεγαλύτερο γαλακτοκομείο στον κόσμο. 

  

Η Δανία ήταν η πρώτη που επικεντρώθηκε στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 

από ανεμογεννήτριες. Η εταιρεία Vestas κατέχει  για πολλά χρόνια το όνομα της 

μεγαλύτερης εταιρείας στον κόσμο όταν πρόκειται για την παραγωγή ανεμογεννητριών σε 

όλο τον κόσμο. 

  

Πολλοί διαβητικοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν ινσουλίνη από τη Novo Nordic. Η Novo 

είναι για πολλά χρόνια ηγετική εταιρεία στην περιοχή του διαβήτη, κυρίως λόγω της 

ποιότητας της ινσουλίνης, αλλά και λόγω της εστίασής της στην ανάπτυξη φιλικών προς το 

χρήστη εργαλείων και εξοπλισμού.  

  

 

 

 

 

Η Lego είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός παιχνιδιών  
για παιδιά στον κόσμο. Όλα οφείλονται σε ένα  
μικρό τούβλο που αποτελεί μέρος της παιδικής ηλικίας  
πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.      
Το LEGO έχει εδώ και πολλά χρόνια  
επικεντρωθεί στη συσχέτιση μεταξύ παιχνιδιού και μάθησης –  
μάθησης και ανάπτυξης. 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ79mT9cfdAhWKOSwKHfg0AvYQjRx6BAgBEAU&url=https://groenforskel.dk/vindmoeller-gode-daarlige-miljoeet/&psig=AOvVaw3xtE_yDX2bvxWaLl91ZV0o&ust=1537475619105846
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja69ep9cfdAhWGEiwKHXecB9IQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ardensday.com/blog/tresibakids&psig=AOvVaw05PnPNFOcZDTaXZ1Fce3_V&ust=1537475661608450
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Παρόλο που η Δανία είναι μια μικρή χώρα, οι Δανοί αρχιτέκτονες είναι αρκετά γνωστοί σε 

όλο τον κόσμο. Το κτίριο της όπερας στο Σίδνεϊ από τον αρχιτέκτονα Bjørn Utzon είναι ένα 

παράδειγμα, όπως και του νέου αρχιτέκτονα Bjarne Engels, ο οποίος μετέτρεψε 

την αποτέφρωση απορριμμάτων της Κοπεγχάγης σε μια περιοχή σκι το χειμώνα και ένα 

μέρος για σκέιτερ το καλοκαίρι.  

 

  

  

.  

 

Η Δανία περιβάλλεται από θάλασσα και την 

εποχή των Vikings  αναπτύχθηκε η  ιστιοπλοΐα 

και η μεταφορά δια θαλάσσης. Σήμερα οι 

ναυτιλιακές εταιρείες της Δανίας μεταφέρουν 

εμπορεύματα σε όλο τον κόσμο και η Δανία έχει 

την μεγαλύτερη και γνωστότερη εταιρεία σε όλο 

τον κόσμο τη σειρά I Maersk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGgrP-8PHeAhVIjSwKHctyDgsQjRx6BAgBEAU&url=http://scm.dk/m%C3%A6rsk-vil-vokse-gennem-opk%C3%B8b&psig=AOvVaw27gKOCxKFbHHIRupZro8a9&ust=1543315644648513
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_wcuOoePfAhVIKywKHZExDWYQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_square_sail_(4912615962)_(2).jpg&psig=AOvVaw1Yx_wtnajyvQrQbYwvCErN&ust=1547211218193026
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4k_7-9sfdAhXDXSwKHbllCfAQjRx6BAgBEAU&url=https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/dansk-verdensstjerne-ramt-af-hjernesvulst/6640332&psig=AOvVaw3uvrKuzRFSK60Twnzx9U6g&ust=1537476013296605
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5. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

Θρησκευτικές κοινότητες ή εκκλησίες  

Μια θρησκευτική κοινότητα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 150 επίσημα μέλη 

προκειμένου να εγκριθεί. 

 Μια εκκλησία πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 50 επίσημα μέλη προκειμένου να 

εγκριθεί. Εντούτοις, μια εκκλησία που ανήκει στις παγκόσμιες θρησκείες μπορεί να εγκριθεί 

παρά την παρουσία ενός μικρότερου αριθμού μελών εάν είναι σε αραιοκατοικημένη περιοχή, 

για παράδειγμα στη Γροιλανδία. 

Η Δανία είναι μια ευαγγελική κοινοτική προτεσταντική κοινότητα. 

Ο Λουθηρανισμός είναι μια χριστιανική παράδοση, πιο συγκεκριμένα είναι η κατεύθυνση του 

Προτεσταντισμού, με βάση την μεταρρυθμιστική θεολογία του Μάρτιν Λούθερ. Παγκοσμίως 

η αναλογία είναι περίπου 70 εκατομμύριά σε πληθυσμό 2 δισ χριστιανών. 

Σε όλα τα 44.000 km2 της Δανίας έχουμε πάνω από 1.900 από αυτό το Δανέζικο τύπο 

εκκλησίας κτισμένη όπως μπορείτε να δείτε παραπάνω, ώστε αναλογεί μία για κάθε 5 x 5 

χλμ. Αν σταθείτε στα σωστά σημεία μπορείτε να δείτε έως και 19 πύργους εκκλησιών. Οι 

περισσότερες εκκλησίες χτίστηκαν μεταξύ του 11ου και του 12ου αιώνα . 

Υπάρχουν περίπου 300.000 Μουσουλμάνοι στη Δανία και περίπου 140 τζαμιά. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των Δανών αυτοαποκαλούνται πολιτισμικά Χριστιανοί (σημαίνει μη ενεργοί) και 

ένας αυξανόμενος αριθμός των Δανών αυτοαποκαλούνται πολιτισμικά Μουσουλμάνοι. Η 

ομάδα των Μουσουλμάνων είναι ένας συνδυασμός που θεωρείται ότι έχει 69 εθνικά 

υπόβαθρα ή αντικείμενα και ένα τεράστιο αριθμό υπο-ομάδων. 

Ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Δανίας μπορεί να πάρει ένα υπερβολικό όγκο μέσων 

ενημέρωσης και πολιτικής προσοχής, αλλά η δεύτερη μεγαλύτερη θρησκεία πίσω από 

τον Χριστιανισμό είναι στην πραγματικότητα σαν να μην έχει καθόλου θρησκεία. 
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Οι μη συνδεδεμένοι με τη θρησκεία αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα πίστης 

στη Δανία, σύμφωνα με μια ανάλυση από το Cent Pew Research από τη Δευτέρα 23 Ιουνίου  

2015 

Στην πραγματικότητα, η Δανία είναι σχεδόν μόνη της ανάμεσα στις χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης, όπου «οι μη πιστοί» αναμένεται ομοιόμορφα να αυξηθούν κατά τα επόμενα 35 

χρόνια. Μόνο η Ελλάδα βλέπει μια παρόμοια κίνηση.   

   

6. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

  

Το χριστιανικό ημερολόγιο παρέχει τις πρόσθετες διακοπές στη Δανία. 

 Χριστούγεννα (συνήθως 2 έως 3 ημέρες) 
  

 Πάσχα (3 ημέρες) 
  

 Πεντηκοστή (1 ημέρα) 
  

 Η Ανάληψη του Χριστού 
 

 Αργία Bededag (1 ημέρα). To Bededag είναι μια συλλογή ενός τεράστιου αριθμού 
εορτών από τον Μεσαίωνα για να μειωθεί ο αριθμός των διακοπών. 

  

 Στη συνέχεια, η ημέρα εργαζομένων 1η Μαΐου και η ημέρα του Συντάγματος είναι 
ημιαργίες. 

  
Στη Δανία οι άνθρωποι έχουν νόμιμα 6 εβδομάδες αργιών. 

 5 εβδομάδες που πρέπει να τηρούνται από το νόμο και 
 1 εβδομάδα, όπου μπορείτε να επιλέξετε να κρατήσετε αλλιώς μπορεί να πληρωθεί. 

Ορισμένοι επαγγελματίες στο χώρο εργασίας που έχουν ανώτερες θέσεις έχουν 

περισσότερες μέρες. Οι περισσότερες μέρες γίνονται μόνιμες για τους μισθωτούς 

συνταξιούχους, έτσι ώστε στο μέλλον να έχουν  2, 3 ή 4 ημέρες περισσότερες από το 

ημερολογιακό έτος στο οποίο φθάνει στα 58, 59 ή 60 έτη αντίστοιχα - (για ορισμένες ομάδες 

από το ημερολογιακό έτος στο οποίο γίνονται 60, 61 ή 62). Αυτές οι μέρες μπορούν να 

ανταλλάσσονται με αμοιβή ή σύνταξη εάν επιθυμούν. 

 Τα δημοτικά σχολεία έχουν κανονικά 7 εβδομάδες κατά την διάρκεια της θερινής 
ώρας και μία εβδομάδα το φθινόπωρο και μια εβδομάδα την άνοιξη. 

  
 Οι διακοπές σε τμήματα για ανώτερες σπουδές διαρκούν από τέλη Ιουνίου μέχρι 
Σεπτέμβριο.  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/06/22/what-is-each-countrys-second-largest-religious-group/
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        Παραδόσεις 

  

Έχει γίνει μια παράδοση δια μέσου των γενεών ο 

εορτασμός του FASTELAVN - που συνδέεται με το τέλος της περιόδου νηστείας τον 

Φεβρουάριο. Πριν πολλά χρόνια τα παιδιά ντύνονταν με διάφορα είδη κοστουμιών 

και γυρνούσαν  και τραγουδούσαν γύρω γύρω από τους ανθρώπους και 

πληρώνονταν με ένα κομμάτι ψωμί, κέικ συγκεντρώνοντας στη τσέπη τους χρήματα 

και καραμέλες. Ένα κεντρικό κομμάτι ήταν να κλωτσήσει κανείς τη γάτα έξω από 

το καρότσι. Μια πολύ κακή παράδοση τότε, επειδή στην πραγματικότητα υπήρχε μια 

γάτα στο καρότσι. Αργότερα το καρότσι ήταν γεμάτο με φρούτα και καραμέλες. Το 

παιδί που χτυπούσε το βαράκι και  έσπαγε το δοχείο γινόταν η βασίλισσα της γάτας 

- το παιδί που τελικά έριχνε το τελευταίο κομμάτι κάτω γινόταν ο βασιλιάς της γάτας. 

Τα τελευταία 10 χρόνια, όλο και λιγότερα παιδιά γιορτάζουν ή συμμετέχουν ενεργά στο 

παραδοσιακό FASTELAVN , αλλά περισσότερο ή λιγότερο όλα τα παιδιά γιορτάζουν το 

Halloween τον Οκτώβριο. 
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Το Πάσχα είναι μια εποχή για οικογενειακές συναντήσεις που 

συνοδεύουν το γεύμα του Πάσχα. Το πασχαλινό γεύμα αποτελείται από πολύ διαφορετικές 

– γεύσεις όπως είναι το αρνί και τα αυγά που αποτελούν ένα κύριο μέρος του γεύματος. 

Πολλά σπίτια είναι κατά τη διάρκεια του Πάσχα διακοσμημένα με μικρές φιγούρες αρνιών, 

το κοτόπουλο και το κίτρινο είναι το κυρίαρχο χρώμα . 

 

 

Σε πολλά σπίτια, είναι παράδοση να χρωματίζονται και να χτυπάνε αυγά σε πολλές μορφές 

και χρώματα. Με τον ίδιο τρόπο, πολλές οικογένειες έχουν παράδοση βαψίματος και 

μαγειρέματος κυλινδρικών αυγών. Συνήθως παίζουν ένα πασχαλινό παιχνίδι με τα 

πασχαλινά αυγά κάτω από ένα λόφο ή με την χρήση ενός ραβδιού το αυγό που διανύει τη 

μεγαλύτερη απόσταση προτού να σπάσει σε κομμάτια κερδίζει. 
  

Δεν υπάρχουν πολλές παραδόσεις συνδεδεμένες με την Πεντηκοστή . Έχει γίνει παράδοση 

στους νέους ανθρώπους και ακόμα σε λίγους που κατοικούν στην αγροτική περιοχή ότι 

πρέπει να πάνε στη θάλασσα πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής του Πάσχα (χωρίς να 

κοιμηθούν μετά το πάρτι το Σάββατο το βράδυ) για να δουν "τον ήλιο της Πεντηκοστής που 

ανεβαίνει από τη θάλασσα και να χορεύουν στη θάλασσα " 

Το βράδυ του Θερινού Ηλιοστασίου είναι στις 23 Ιουνίου, αλλά το βράδυ πριν το Θερινό 

Ηλιοστάσιο είναι και τα γενέθλια του Ιωάννη του Βαπτιστή. Παρόλο που η μεγαλύτερη μέρα 

είναι η 21η Ιουνίου, το βράδυ της επόμενης ημέρας στη Δανία θεωρείται η μεγάλη νύχτα του 

καλοκαιριού και ως εκ τούτου η νύχτα που ορίζει την πορεία ολόκληρης της χρονιάς. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiihJqCpvTeAhUKBywKHYeZBVUQjRx6BAgBEAU&url=https://migogaalborg.dk/kaempe-nordjysk-succes-etly-klarborg-pynter-tusindvis-af-danske-hjem-nu-ogsaa-til-paaske/&psig=AOvVaw3P2XW-Yb7mVJbDCWA5HPXs&ust=1543398571028585
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimvP7gpvTeAhUB1iwKHbHMBOsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/p%C3%A5ske-p%C3%A5ske%C3%A6g-malet-farverige-gr%C3%A6s-654769/&psig=AOvVaw13v0kQ4tbu7tqKOAMjziPM&ust=1543398805211454
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Σύμφωνα με την πίστη των ανθρώπων, χαρακτηρίζεται με ειδική δύναμη το βράδυ 
αυτό. Θεωρείται ότι τα βότανα που συλλέγονται στο σκοτάδι της βραδιάς αυτής είναι πιο 
ισχυρά, όπως ακριβώς η δροσιά στο γρασίδι που έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα. Το ίδιο 
ισχύει και με το νερό της Άνοιξης, ώστε οι άρρωστοι άνθρωποι επισκέπτονται αυτές τις 
καλοκαιρινές πηγές την νύκτα αυτή. Σε σχέση με αυτό, προέκυψαν οι επονομαζόμενες 
αγορές πηγών με σκηνές, και πάγκους και κλόουν. Το πιο διάσημο είναι το θεματικό πάρκο 
Dyrehavsbakken βόρεια της Κοπεγχάγης, το οποίο ξεκίνησε το 1700 και σήμερα αποτελεί 
ένα διάσημο τουριστικό αξιοθέατο. 

 

Σύμφωνα με την ιστορία οι κακές δυνάμεις  

απελευθερώθηκαν σε μια τόσο βαριά  νύχτα.  

Για παράδειγμα, ήταν πολύ γνωστό ότι οι μάγισσες 

πέταξαν με τη σκούπα τους στο Bloksbjerg ή 

 στο Hekkenfeldt στη Γερμανία. Προκειμένου να παραμείνει το κακό μακριά, οι άνθρωποι 

κάνουν μεγάλες πυρκαγιές σε ψηλά μέρη και στις παραλίες. 

Στις αρχές του 1900 έγινε παράδοση να βάζουν τη φιγούρα της μάγισσας στη φωτιά. Αυτή 
η παράδοση συγκεντρώνει κατά την διάρκεια του κατακαλόκαιρου πολλούς ανθρώπους για 
να απολαύσουν τις πυρκαγιές σε μεγαλύτερες ή μικρότερες ομάδες ατόμων  σε όλη τη Δανία 
κάθε χρόνο στις 22 Ιουνίου. 
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  Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται ως εκδήλωση το βράδυ στις 

24 Δεκεμβρίου. . Από την 1η Δεκεμβρίου όλα τα παιδιά έχουν ένα ημερολόγιο των 

Χριστουγέννων. Ένα χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο μπορεί να είναι μια έκδοση σε χαρτί, 

όπου τα παιδιά ανοίγουν μια μικρή «πόρτα» κάθε μέρα - και από εκεί μετράνε τις ημέρες 

μέχρι τα Χριστούγεννα. Αργότερα η έκδοση του χαρτιού υποστηρίχθηκε από ένα ημερολόγιο 

24 μικρών δώρων. Ίσως λίγο μεγαλύτερο στις Κυριακές σε μερικές οικογένειες. 

Και τέλος, πολλοί άνδρες πίστευαν ότι άξιζαν επίσης να έχουν ένα ημερολόγιο και να 

καινοτομούν’ το ημερολόγιο της μπύρας. 

Η δανική τηλεόραση ήταν πιθανώς μία από τις πρώτες εταιρείες εκπομπών στην Ευρώπη 

η οποία άρχισε να κάνει ένα τηλεοπτικό χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο. Μια ιστορία σε 24 

τμήματα μέχρι το μεγάλο τελικό της 24 ης Δεκεμβρίου, λίγο πριν ξεκινήσει η οικογενειακή 

εορταστική εκδήλωση στη Δανία. Το πρώτο χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο για τα 

Χριστούγεννα παρουσιάστηκε το 1990. Πάντα μια ιστορία που θυμίζει καθημερινή ζωή στη 

Δανία ή τους χαρακτήρες και τη νοοτροπία των Δανών. 

Το κυρίως πιάτο παραμονή των Χριστουγέννων μέσα στις περισσότερες οικογένειες – είναι 

το ψητό χοιρινό φιλέτο, ψητή πάπια - ίσως και γαλοπούλα σε ορισμένες οικογένειες. 

Αλλά αυτό που είναι γενικό σε όλες τις οικογένειες είναι το επιδόρπιο Ris a la mande . Αυτό 

που κρύβεται πίσω από το όνομα είναι το βρασμένο κουάκερ ρύζι, η κτυπημένη κρέμα που 

σερβίρεται μαζί με το ψιλοκομμένο αμύγδαλο ή, σε μερικές οικογένειες, μια γεύση 

από αμύγδαλο αφηρημένη - διατηρημένη με κόκκινη σάλτσα κεράσι. Αλλά αυτό είναι θέμα 

προσωπικό. 
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Το πραγματικό πράγμα, το πολύ σημαντικό μέρος, είναι ότι η μητέρα κρύβει ένα ολόκληρο 

αμύγδαλο στο επιδόρπιο Ris a la mande, που οπωσδήποτε τρώμε. Δεν επιτρέπεται να 

παραμείνουμε με το κουτάλι στο μπολ. Απλά πάρτε το μερίδιό σας και παραδώστε το 

κύπελλο στο επόμενο. Υπάρχει δώρο σε εκείνον που βρίσκει το αμύγδαλο, αλλά κανείς δεν 

θα πει στους άλλους εάν έχουν το αμύγδαλο. Όλοι θα συνεχίσουν να τρώνε μέχρι το 

επιδόρπιο Ris a la mande να έχει καταναλωθεί και όλοι να έχουν τελειώσει. 

Το μυστηριώδες μέρος είναι ότι παρόλο που αποτελεί βασικό εθνικό κανόνα - μόνο ένα 

αμύγδαλο στο επιδόρπιο Ris a la mande - υπάρχει πάντα ένα επιπλέον αμύγδαλο σε κάθε 

μικρή παιδική Ris a la Mande!!! 

Στη συνέχεια αρχίζουμε να περπατάμε γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είναι  

όμορφα διακοσμημένο με το αστέρι της Βηθλεέμ στην κορυφή. 

  

  

  

  

  

  

  

Οι διακοσμήσεις δέντρων, στη σύγχρονη εποχή, έχουν γίνει μέρος της προσωπικής εικόνας 

κάποιων ανθρώπων, όπως μπορείτε να δείτε στις τρεις παραπάνω εικόνες. 

Μερικά παιδιά θα έχουν έως και 15 ή 20 δώρα και κάθε χρόνο οι ενήλικες μιλάνε για το ότι 

αυτό έχει πάει πολύ μακριά - και το επόμενο έτος θα είναι ακόμη χειρότερο. 

  

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 

Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Στατιστικών, υπάρχουν 37 διαφορετικές μορφές οικογένειας 

στη Δανία. 

Η πλειοψηφία εξακολουθεί να είναι ο κλασικός σχηματισμός «πατέρα, μητέρα και 

παιδιά». Ωστόσο, καθώς οι άνθρωποι σήμερα παίρνουν διαζύγιο, εμφανίζονται νέοι 

σχηματισμοί οικογένειας. 
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Μια οικογένεια ορίζεται ως "ένα ή περισσότερα άτομα που ζουν στην ίδια διεύθυνση και 

έχουν ορισμένες αμοιβαίες σχέσεις. Ωστόσο, οι οικογένειες με παιδιά ορίζονται 

συγκεκριμένα ως οικογένειες με παιδιά.  

Η πιο συνηθισμένη οικογενειακή μορφή από τις 37 που χρησιμοποιεί η Στατιστική Υπηρεσία 

Δανίας, είναι ζευγάρια με παιδιά. 

 Η Δανία ήταν η πρώτη χώρα που δέχτηκε την εταιρική σχέση μεταξύ δύο ατόμων του ίδιου 

φύλου. Πραγματοποιήθηκε την 26η Μαΐου 1989. 

 Στις 15 Ιουνίου 2012 έγινε νόμος ότι οι ομοφυλόφιλοι μπορούν να παντρευτούν σε 

εκκλησίες και να έχουν τα δικά τους παιδιά χρησιμοποιώντας διαφορετικές ευκαιρίες. 

 Η Δανία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί αλλάζουν και η 

σημασία της οικογένειας για τους περισσότερους Δανούς καθίσταται ασθενέστερη και 

ασθενέστερη . Στη Δανία, οι περισσότεροι νέοι αφήνουν τον πατέρα και τη μητέρα τους πριν 

από την ηλικία των 20 ετών και δεν είναι «φυσιολογικό» τα παιδιά να είναι η πρωταρχική 

φροντίδα πλέον για τους γονείς τους, καθώς δεν είναι επίσης φυσιολογικό οι παππούδες να 

διαδραματίζουν βασικό ρόλο φροντίδας στα εγγόνια τους. 
  
  

       ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

  
o Παιδική υποστήριξη. Υποστήριξη νέων. 

  

Όλα τα παιδιά ή οι γονείς υποστηρίζονται οικονομικά από ποσά που συνδέονται με την 

ηλικία των παιδιών. 

  Ανά τρίμηνο   

0-2 έτος 4.506 d.kr 605 Ευρώ 

3-6 χρόνια 3,567 d.kr 479 ευρώ 

7- 14 ετών 2.808 d.kr 377 Ευρώ 

15 - 17 ετών 936 d.kr 125 Ευρώ 

  

Το 2014, η στήριξη των παιδιών και των νέων έγινε εξαρτώμενη από το εισόδημα, επομένως 

η πληρωμή εξαρτάται από το εισόδημά τους. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνουν  λιγότερη αμοιβή 

για τη φροντίδα των παιδιών και τη νεολαία εάν η οικογενειακή μονάδα ή μαζί πληρώνουν 

ανώτατη φορολογική βάση πάνω από 765.800 dkr. / 103.000 ευρώ. (2018). 

  

o Υποστήριξη σπουδαστών 
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Περνώντας την ηλικία των 18, οι νέοι άνθρωποι υποστηρίζονται από ένα ποσό μεταξύ της 
ελάχιστης στήριξης 1.348 d.kr μέχρι κατ 'ανώτατο όριο 3.028 d.kr ανάλογα με το πού το 
νεαρό άτομο ζει και ανάλογα με το εισόδημα του γονέα τους, εάν το νεαρό άτομο μένει με 
τους γονείς τους. 

Περνώντας την ηλικία των 20, των νέων (δυνητική περίοδος εκκίνησης για περαιτέρω 
εκπαίδευση) οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι θα ζουν μόνοι τους και θα λαμβάνουν μηνιαία 
υποστήριξη από το κράτος 6.098 d.kr ή 819, 62 ευρώ, εφόσον δραστηριοποιούνται σε 
σπουδές.  

 

Η διαβίωση στο σπίτι 
κάνει την υποστήριξη 
των σπουδαστών 
ανάλογα με το εισόδημα 
των γονέων 

Ελάχιστο ανά 
μήνα σε 

δωροεπιταγές 

Μεγιστο 
το μήνα 
σε d.kr 

Σταθερό 
ανά μήνα 
στο έτος 

Ευρώ Ευρώ Ευρώ 

18-719 ετών στην εκπαίδευση 
των νέων που ζουν στο σπίτι 

1,348 3,028   181 407   

2ο έτος στην εκπαίδευση των 
νέων που ζουν ανεξάρτητα 

    3,028     407 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση 
που ζει στο σπίτι 

946 2.625   127 353   

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση ζει 
ανεξάρτητη 

    6.098       

 Ως ενεργός φοιτητής σε ηλικία 20+ επιτρέπεται επίσης να έχει δάνειο εγγυημένο από το 

Δημόσιο 3.116 dkr. ή 418 , 82 ευρώ το μήνα. 

Κρατικό δάνειο για φοιτητές 

  Ανά μήνα στο έτος Ευρώ 
Κρατικό δάνειο 3.116 419 
Έξτρα κρατικό δάνειο σε 
φοιτητές που έχουν παιδί 

1,559 210 

Τελικό δάνειο - αποφοίτηση 8.039 1,080 

  

Ακόμα και μετά την οικονομική κρίση η πλειοψηφία των φοιτητών υποστηρίζεται οικονομικά 

κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, έχουν δουλειά ίσως 10 έως 15 ώρες την εβδομάδα. 

Για 10 ώρες ο ελάχιστος  μισθός τους είναι περίπου 4.000 d.kr. ακαθάριστο. 

Στη Δανία, όλοι οι άνθρωποι ηλικίας 18+ μπορούν να κερδίσουν 46.000 dkr. Πριν αρχίσουν 

να πληρώνουν φόρο. Αυτοί οι νέοι μαθητές θα αρχίσουν κανονικά να πληρώνουν το 37% 

των φόρων. 

Ένας φοιτητής όπως παρουσιάζεται θα 

 έχει ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα των 125.976 d.kr. 
 Πληρώνει  29,591,12 d.kr (το 37%) σε φόρο 
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 Έχει 96,384,88 dkr ετησίως για δαπάνες ή 8,032,07 dkr. / 1,079,58 ευρώ το μήνα. 
 

ΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ   

Οι Δανοί μπορούν να παντρευτούν  σε χώρους σύμφωνα με τα θρησκευτικά πιστεύω τους 

- για Χριστιανούς περιλαμβάνει επίσης γάμο γυναικών / γυναικών και ανδρών / 

ανδρών. Αλλά όλοι πρέπει να καταχωρούν την πράξη του γάμου στις δημόσιες αρχές. 

Αριθμός γάμων 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Γάμος και καταχωριμένες συνεταιρισμοί 
συνολικά 

27.505 28.337 28.859 30.733 31.783 

Γάμος μεταξύ ανδρών και γυναικών 27.140 27.967 28.482 30.389 31.341 
Γάμος μεταξύ ανδρών και ανδρών 129 155 163 160 190 
Γάμος μεταξύ γυναικών και γυναικών 234 209 208 218 246 
Καταχωρήσεις συνεργασίας μεταξύ ανδρών και 
ανδρών 

0 3 3 3 3 

Καταχώριση εταιρικής σχέσης μεταξύ γυναικών 
και γυναικών 

2 3 3 3 3 

  

Στη Δανία οι άνθρωποι μπορούν να χωρίσουν ηλεκτρονικά. Οι άνθρωποι πρέπει απλά να 

εισέλθουν στο διαδίκτυο και να πληρώσουν για να λάβουν το σχετικό έγγραφο’ 

συμπληρώστε τα έντυπα – και είστε διαζευγμένοι! 

Ο αριθμός των διαζυγίων ήταν 15.265 το 2017, δηλαδή μείωση 11% σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος και το χαμηλότερο από το 2012 και στο επίπεδο των ετών πριν από τη 

μεταβολή του 2013, οπότε μπορείτε πλέον να χωρίσετε χωρίς περίοδο διάστασης. 

 

 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 

 

Με ανώνυμη υιοθεσία, το παιδί εγκρίνεται σε άγνωστες οικογένειες των οποίων η ταυτότητα 

παραμένει κρυμμένη από τους βιολογικούς γονείς. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20-30 

ετών, οι ανώνυμες υιοθεσίες έχουν εξελιχθεί σε ένα διεθνές κοινωνικό έργο, το οποίο 

παρατηρείται μόνο από το γεγονός ότι 19 από τις 20 ανώνυμες υιοθεσίες που διεξάγονται 

στη Δανία έχουν να κάνουν με παιδιά που γεννιούνται στο εξωτερικό. Συνολικά, πάνω από 

500 παιδιά από το εξωτερικό προέρχονται από πολλές διαφορετικές χώρες κάθε χρόνο, ενώ 

υπάρχουν μόνο 20-30 Δανέζικα παιδιά που είναι διαθέσιμα προς υιοθεσία. 

Ένα δανικό παιδί για υιοθεσία θα διαμείνει μόνο σε ορφανοτροφείο για σύντομο χρονικό 

διάστημα-και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στους μελλοντικούς εγκεκριμένους γονείς. 

Ένα υιοθετημένο παιδί έχει αμέσως τα ίδια δικαιώματα με όλα τα άλλα παιδιά στη Δανία. 
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Το να εγκριθεί μια υιοθεσία στη Δανία είναι μια μάλλον περίπλοκη διαδικασία. 

Πηγή:   http://adoption.dk/om-adoption/generelt-om-adoption/ 

 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ  

 ΓΕΝΙΚΑ 

Η κοινωνία των πολιτών στη Δανία ανέπτυξε τα τελευταία 150 χρόνια σε ένα ισχυρό και 

ενεργό μέρος της δανικής κοινωνίας κατά μήκος του κράτους και του ιδιωτικού τομέα. 

Αντικατοπτρίζεται σε ένα δανικό απόσπασμα που λέει:  

 

Αν 2 Δανοί συναντιούνται, δίνουν τα χέρια και χαιρετούν. 

Αν τρεις Δανοί συναντηθούν, θα δημιουργήσουν μια Ένωση.  

σχετικά με τα κοινά τους συμφέροντα. 

Βλέπεις ότι έτσι είναι η δανική κοινωνία. Στη Δανία έχουν εγγραφεί πάνω από 106,000 

διαφορετικές μεγάλες και μικρές ενώσεις ή 1 συσχέτιση ανά 51 κατοίκους σήμερα. Εδώ θα 

επικεντρωθούμε μόνο σε τρεις κύριες ομάδες. 

Μια αρχή ήταν μεταξύ των Δανών αγροτών όταν έλαβαν μέτρα για την ανάπτυξη του 

γεωργικού τομέα στο τέλος του 1800. Μέσα στις τελευταίες 2 δεκαετίες του αιώνα, είχαν 

καθιερώσει συνεργασίες σε όλη τη χώρα, οικοδομίζοντας γαλακτοκομεία και φάρμες.  

Επιπλέον, οι αγρότες κατάφεραν να αναπτύξουν το κίνημα από τότε. Ένα παράδειγμα είναι 

ότι σήμερα, οι Δανοί αγρότες μαζί με τους αγρότες στη Σουηδία, μέρος της Γερμανίας και 

της Αγγλίας συντηρούν μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις γαλακτοπαραγωγής: Arla Food  

Επίσης στα τέλη του 1800 οι εργάτες άρχισαν να διοργανώνουν συνδικαλιστικές 

οργανώσεις. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, κατάφεραν να αναπτύξουν τα συνδικάτα για να 

αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της δανικής κοινωνίας και να διατηρήσουν όχι μόνο 

το συμφέρον των εργατών, αλλά και μια εξέλιξη προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας. 

Ο πιο μεγάλος συνδικαλιστικός όμιλος οργανώνεται κατά μήκος διαφορετικών συναλλαγών 

ή ομάδων συναλλαγών. Οι περισσότερες από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι από την 

1η Ιανουαρίου 2019 που συνεργάζονται σε μια Εθνική Συνομοσπονδία συνδικαλιστικών 

οργανώσεων: το fιfififiderri (συνδικαλιστική οργάνωση). Μέχρι τότε, υπήρχαν δύο εθνικές 

http://adoption.dk/om-adoption/generelt-om-adoption/
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συνδικαλιστικές Συνομοσπονδίες: η Εθνική Συνομοσπονδία συνδικαλιστικών ενώσεων 

(LO), η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 1 εκ. εργάτες (πάνω από 50% σε εθνικό 

επίπεδο) και το FTF (Συνομοσπονδία επαγγελματιών στη Δανία), ένας Οργανισμός 

ομπρέλα για 80 συνδικαλιστικές οργανώσεις και 450,000 δημόσιους και ιδιωτικούς 

υπαλλήλους.  

Οι Δανοί εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι είναι μεταξύ των πιο οργανωμένων εργαζομένων 

στον κόσμο και η δύναμη που παρέχει συχνά αναφέρεται ως ένας από τους βασικούς 

παράγοντες για το υψηλό επίπεδο ισότητας και της μεγάλης φορολογίας στη Δανία.  

Για παράδειγμα · στο πλαίσιο του τομέα της υγείας, οι νοσηλευτές οργανώνονται στο 

πλαίσιο της δανικής οργάνωσης νοσηλευτών (DNO). Η συμμετοχή στο DNO είναι 

εθελοντική και 75.000 νοσηλευτές είναι μέλη – περίπου 78% των νοσηλευτών.   

Φυσικά, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργάζονται για τους μισθούς και τις εργασιακές 

συνθήκες, αλλά και για την κατάρτιση, την έρευνα, την πολιτική στους σχετικούς τομείς και 

τη βοήθεια προς τα άνεργα μέλη. 

Στο εσωτερικό των νοσοκομείων και άλλων ιδρυμάτων υγείας, οι εργάτες εμπλέκονται στη 

διαχείριση των θεσμικών οργάνων μέσω καταστημάτων και άλλων εκπροσώπων. 

Οι ομάδες συμφερόντων είναι η τελευταία ομάδα οργανώσεων στην κοινωνία των πολιτών 

που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας και των ναύλων.   

Σημαντικές ομάδες είναι οι περίπου 200 οργανώσεις που εστιάζουν σε διαφορετικές 

ασθένειες όπως ο καρκίνος, οι αρρώστιες, η σκλήρυνση κλπ.  

Η δανική αντικαρκινική εταιρεία είναι η μεγαλύτερη. Ξεκίνησε εγώ 1928 και σήμερα 

υπάρχουν περισσότερα από 400,000 μέλη και 47,000 εθελοντές. Οι τρεις κύριες περιοχές 

δράσης είναι η έρευνα, η πρόληψη και η παροχή συμβουλών σε ασθενείς και συγγενείς. 

Άλλες ομάδες είναι εθελοντές που βοηθούν στο πλαίσιο πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε 

παλαιά σπίτια. 

Με όλους αυτούς τους εθελοντές και τους οργανισμούς, οι νοσηλευτές και οι γιατροί θα 

πρέπει να είναι σε θέση να συνεργαστούν με αυτές τις ομάδες συμφερόντων και τα μέλη 

τους. 



34 
 

 ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ 

Όταν η Δανία και οι Δανοί παρουσιάζουν τον 

δικό τους τρόπο ζωής ή άτομα/δημοσιογράφοι 

από το εξωτερικό γράφουν άρθρα ή τηλεοπτικές 

μεταδόσεις σχετικά με τη δανική ζωή, 

επικεντρώνονται στο ίδιο. Κάτι για μια λέξη που 

δεν μπορεί να μεταφραστεί. Το γνωρίζουμε αυτό, 

επειδή όλοι οι ξένοι δημοσιογράφοι δίνουν και 

χρησιμοποιούν και προσπαθούν να προφέρουν τη δανική λέξη:  hygge – vi hygger – 

vi har det hyggeligt. 

Οι άνθρωποι που έρχονται να μείνουν στη Δανία πρέπει να μάθουν να λένε αυτές τις 

προτάσεις. 

„ kom over, så kan vi hygge os“ 

„vi hygger os“ 

„vi har det hyggeligt“. 

„Vi havde det så hyggeligt“ 

Η κοντινότερη αγγλική λέξη μπορεί να είναι η ζεστασιά, παρόλο που η δανική λέξη 

περιέχει πολύ περισσότερα. 

Η λέξη "ζεστασιά" σημαίνει έναν ιδιαίτερο τρόπο να είμαστε μαζί. Εξαρτάται από το 

ποιον χρόνο περνάτε μαζί, πού βρίσκεστε και τι κάνετε και πώς το κάνετε. Αυτό που 

καταλαβαίνετε στην πράξη ως φιλόξενο μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από άτομο σε 

άτομο. Κάποιοι θα πουν ότι μπορούν να διασκεδάσουν, αλλά το άνετο συχνά συνδέεται 

με την άτυπη επαφή με την οικογένεια και τους φίλους. Τυπικά θα πραγματοποιηθεί στο 

σπίτι ή σε άλλες μορφές του χώρου. Όταν απολαμβάνεις το φαγητό, συχνά τρως και 

πίνεις. Σε όλες τις στιγμές, οι άνετες εκφράσεις είναι οι απλές απολαύσεις της ζωής. Δεν 

απαιτεί απαραίτητα πολλά πράγματα για να δημιουργήσει μια άνετη κατάσταση και να 

αισθάνονται άνετα, για παράδειγμα: μόνο μερικά κεριά ή ένα μπολ με καραμέλα μπορεί 

να κάνει τη διαφορά. 

Η ιδέα της συνδεξιότητας αντικατοπτρίζει ορισμένες ευρύτερες αξίες στη δανική 

κοινωνία. Π.χ. η ζεστή συνδέεται στενά με τις αντιλήψεις για την ισότητα. Σε ευχάριστες 

[Fang læserens opmærksomhed med et 

citat fra dokumentet, eller brug denne 

plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.] 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE_o28p9TgAhUcysQBHQINBYoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.berlingske.dk/samfund/hvidt-vejr-i-vente-her-falder-sneen-det-kommende-doegn&psig=AOvVaw3MfDqlNA5-maX-9ib5_ZZb&ust=1551095570961535
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στιγμές, η ανισότητα, οι διαφορές εξουσίας ή οι διαφωνίες δεν πρέπει να είναι 

υπερβολικά σαφείς. Η σημασία της συνδεξιότητας στη Δανία είναι πιθανώς επίσης 

σχετιζόμενη με τον δανικό καιρό, όπου το κρύο, το σκούρο και οι υγροί μήνες καλούν 

για να είμαστε μαζί σε εσωτερικούς χώρους.  

Είναι ειδικά Δανέζικη; Όχι, στην πράξη, απολαμβάνετε επίσης τον εαυτό σας σε άλλες 

χώρες, αλλά δεν συνεπάγεται αναγκαστικά την ίδια έννοια με εσάς στη Δανία. Με άλλα 

λόγια, η ιδέα της ομοιοδεξιότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική στη Δανία, και καθώς οι Δανοί 

συχνά τη χρησιμοποιούν για να εξηγήσουν στους ξένους τι σημαίνει να είναι Δανός. 

Η δανική λέξη "hygge" είναι μια κοινωνική δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στη 

δημιουργία κοινοτήτων στην καθημερινή ζωή. Είναι μέρος πολλών από τις προτάσεις που 

ελήφθησαν για τον δανικό κανόνα: κοινωνική συγκέντρωση, παραδόσεις τροφίμων, 

φεστιβάλ, δανικό σχέδιο και κουλτούρα τραγουδιού, ανάγνωση βιβλίων, βλέποντας EM 92 

μαζί και ακόμη και συμμετοχή στο φεστιβάλ. Η έλλειψη, με άλλα λόγια, σημαίνει πολλά για 

την αντίληψη πολλών Δανών για το τι είναι χαρακτηριστικό της Δανίας και ουσιαστικά της 

δανικής κουλτούρας. 

Ανεπίσημη σχέση 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που αποδίδουν πολλοί ξένοι είναι η άτυπη σχέση των Δανών 

μεταξύ τους. Αυτό ισχύει μεταξύ του προσωπικού διαχείρισης και των εργαζομένων. Ισχύει 

ανάμεσα σε πλούσιους και όχι πλούσιους ανθρώπους. Ισχύει επίσης μεταξύ εκπαιδευτικών 

και φοιτητών και φοιτητών και φοιτητών. 

Δεν μπορείτε να σας απασχολεί το εισόδημά σας και να είναι λιγότερο σημαντικό το με ποια 

άτομα είστε μαζί.  Μάλλον προκαλείται από τη γοητεία των Δανών να ιδρύσουμε συνδικάτα 

και ενώσεις. Συναντιόμαστε από ενδιαφέρον, όχι από κοινωνικό κανόνα.   

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η εκπαίδευση είναι δωρεάν στη Δανία για όλους. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ως εξής: 

• 1 έτος προετοιμασίας για το δημοτικό σχολείο (5 – 7 ετών) 

• 9 έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης – επιλογή για ένα ακόμη έτος. (6/7 έως 15/16) 

• Ένα 10ο έτος στο δημοτικό σχολείο είναι μια επιλογή εάν οι νεαροί μαθητές αισθάνονται ότι το χρειάζονται. 
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• το 75% θα πάει για 3 χρόνια στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

• το 17% θα πάει για επαγγελματικά σχολεία. 

• το 6% θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για να καθαρίσει και να ετοιμαστεί για τελική απόφαση – έτσι θα 

πάνε για τις πρακτικές σχολές παραγωγής. 

• το 2% θα πάει για ειδική προγραμματισμένη εκπαίδευση. 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με την εγγύηση για τη νεολαία – οι νέοι ηλικίας 15 έως 25 ετών υποχρεούνται να 

βρίσκονται σε επίσημη εκπαίδευση, σε εργασία ή να εργάζονται για την εφαρμογή του 

προσωπικού τους σχεδίου για να εισέλθουν στην επίσημη εκπαίδευση ή σε μια εργασία.  

Στις 5 Ιουλίου 2017 91,539 είχαν υποβάλει αίτηση για την είσοδο στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στη Δανία.  62,209 έγιναν δεκτοί. 

Πηγή: https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-

uddannelser 

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο σχετικά με αυτούς τους υψηλούς αριθμούς που εφαρμόστηκαν 

και τον αριθμό που έγινε αποδεκτό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το γεγονός, ότι αυτά 

τα αριθμητικά στοιχεία ξεπερνούν κατά πολύ τα ποσοστά γεννήσεων για όλα τα χρόνια που 

συνέβαλαν κυρίως σε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Ο αριθμός των εισηγμένων το 2017 για 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση 62.209 είναι σχεδόν ίσος με τον ετήσιο αριθμό γέννησης 

περίπου 1995 έως 1997. Το 1995, περίπου 70.000 γεννήθηκαν-ως ο υψηλότερος αριθμός 

σε αυτή τη δεκαετία. 

Μια μαζική αναβάθμιση του πληθυσμού-καθαρό επίπεδο εκπαίδευσης. 

 

Η τελευταία κατασκευή του δημοτικού σχολείου τοποθετείται στο 

Ώρχους και είναι από πολλές απόψεις ειδική και εξαιρετική 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjck4-wj4beAhWEtosKHYqTAOgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.virklund-sport.dk/cases/indendoers-idraetsrum/skoler/frederiksbjerg-skole/&psig=AOvVaw2pPANelo7yxrvXg3qIUyj-&ust=1539612948664929
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Παιδαγωγική προσέγγιση 

Αυτό που εκπλήσσει πολλούς φοιτητές που έρχονται στη Δανία είναι η παιδαγωγική-

διδακτική προσέγγιση στη Δανία.  Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι "εξουσία" στη Δανία, όπως ήταν 

πριν από 30 χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί είναι σήμερα πολύ περισσότερο ένας εταίρος και 

μέντορας για τους μαθητές στο δημοτικό σχολείο και αργότερα για τους μαθητές στην 

εκπαίδευση των νέων και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Ο αριθμός των φορών που ο 

εκπαιδευτικός λέει ή παρουσιάζει γεγονότα είναι πολύ περιορισμένος σε σύγκριση με άλλες 

εθνικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις.  Είναι πολύ πιο συνηθισμένο στη Δανία οι εκπαιδευτικοί 

να εγείρουν και να παρουσιάσουν ένα πρόβλημα, την πρόκληση για τους μαθητές και τους 

μαθητές, τότε ο εκπαιδευτικός παρέχει τις απαντήσεις και τα γεγονότα. 

Σε πολύ συνηθισμένες προτάσεις σε ένα δωμάτιο της δανικής τάξης από την πρώτη μέρα 

στο δημοτικό σχολείο και μέχρι το τέλος του Πανεπιστημίου είναι  

• Τι νομίζετε;  

• Πώς θα μάθετε ποια θα μπορούσε να είναι η απάντηση στην ερώτησή σας; 

 

Έχοντας πολλούς ξένους φοιτητές στη Δανία γνωρίζουμε από την εμπειρία ότι χρειάζεται 

χρόνος για να προσαρμοστεί σε αυτή τη διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση για πολλούς 

ξένους φοιτητές. 

Πηγή: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=20036 

 

 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολλοί Δανοί πιστεύουν και πιστεύουν ότι η χώρα μας κατοικείται από μια φιλική, ευχάριστα 

χιουμοριστική, γενναιόδωρα χρήσιμη και χαλαρή λαογραφία.  

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=20036
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Μελέτες δείχνουν ότι οι Δανοί έχουν εντελώς διαφορετική φήμη τόσο στις γειτονικές μας 

χώρες όσο και πέρα από τον μεγάλο κόσμο.  

Μια μελέτη δείχνει ότι οι ξένοι θεωρούν τους Δανούς ως ξεδιάντροπο, ωμό λαό με περισσή 

αγένεια και ειλικρίνεια. Δεν μας ενδιαφέρει να αυτοσαρκαστούμε ή το γέλιο. Η ήπια άτυπη 

απόδοσή μας, η περιστασιακή ενδυμασία και ο ελεύθερος τρόπος δράσης μπορούν να 

ξυπνήσουν το άγχος και συχνά δημιουργούν δυσκολίες κατά τη διάρκεια επιχειρηματικών 

διαπραγματεύσεων. 

Οι Δανοί εμφανίζονται «πολιτισμικά άξεστοι» όταν υποθέτουμε απερίσκεπτα ότι οι ξένοι 

μπορούν εύκολα να αγνοούν αυτό που συχνά θεωρούν ασεβές, αλλά συνήθως έτσι το 

βρίσκουμε. Ωστόσο, υπάρχει ένας συγκεκριμένος τομέας στον οποίο οι Δανοί είναι αυστηρά 

πειθαρχημένοι: αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην κατάλληλη στιγμή για συναντήσεις και 

μπορούμε να γίνουμε εξαιρετικά ενοχλημένοι αν δεν τηρηθεί ο συμφωνημένος χρόνος. 

 

 

 

 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
 

Τις παλιές μέρες που οι άνθρωποι γνωρίστηκαν ξεκινήσαμε με την έκφραση "Γεια", την 

ημέρα που οι περισσότεροι άνθρωποι θα πουν, "Γεια". 

Σε ορισμένα μέρη του πληθυσμού – οι αγκαλιές είναι ένας κοινός τρόπος για να χαιρετάτε ο 

ένας τον άλλο – αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι θα το βρουν πάρα πολύ αν 

πραγματοποιηθεί την πρώτη φορά που συναντιούνται οι άνθρωποι. Η δεύτερη ή η τρίτη 

φορά θα είναι εντάξει για πολλούς ανθρώπους.  

Για τους περισσότερους ανθρώπους θα είναι αρκετό και αναμένεται να σφίξουμε τα χέρια. 

 

 ΦΑΓΗΤΟ 
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Όσον αφορά τα τρόφιμα, η Δανία έχει γίνει διεθνής κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 

έως 50 ετών.  

• Κυρίως επειδή όλο και περισσότεροι άνθρωποι, ξεκινώντας 

από το 1960 θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά και να έχουν 

τη δυνατότητα να ταξιδέψουν, επισκέπτονται ξένες χώρες και 

εμπνεύστηκαν από τις τοπικές διατροφικές συνήθειες τους. 

• Εν μέρει λόγω της επιρροής των ξένων ανθρώπων που 

έρχονται στη Δανία, ξεκίνησαν επίσης στα τέλη της δεκαετίας του 

1960 και τώρα υπολογίζονται όπως αναφέρεται πριν σχεδόν στο 

13% του δανικού πληθυσμού.   

 

Παραδοσιακά η Δανία είναι μια γεωργική χώρα. Για τους ηλικιωμένους τα λαχανικά και ο 

χυλός ήταν ένα σημαντικό μέρος των φυσιολογικών πιάτων τους.  Αργότερα τα χοιρινά πιάτα 

έγιναν προσιτά σε όλους και απαραίτητα για πολλούς και εξακολουθούν να είναι σήμερα. 

 Περιτριγυρισμένο από θάλασσα και νερό η Δανία ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα 

αλιευτικό έθνος.  Τα ψάρια ήταν ένα πιάτο για τον φτωχό άνθρωπο για πολλά χρόνια, 

ιδιαίτερα στις φτωχές και αγροτικές περιοχές. Τώρα μια ημέρα θεωρείται ως ένα σημαντικό 

πιάτο λόγω της ζωής του. Είναι ακριβό και ως εκ τούτου δεν μπορούν όλοι να το 

συμπεριλάβουν στο ημερήσιο ή εβδομαδιαίο γεύμα τους. 

 

  

  

 Κοιτάζοντας τα 10 καλύτερα βραδινά δείπνα φαίνεται σαν αυτό. 

1. καφέ ψωμί ψημένο σε σίκαλη. Σερβίρεται ως ανοιχτό σάντουιτς 
με μια ποικιλία από αλλαντικά, όπως κρέας, πατάτες, σαλάτα, 
ντομάτες, π.χ. 

2. σούπα 

3. κοτόπουλο με πατάτες/λαχανικά 

4. πίτσα 

5. παϊδάκια, σνίτσελ, φιλέτο 

6. Ζυμαρικά πιάτο 

7. κεφτεδάκια 

8. ζυμαρικά και σάλτσα κρέατος 

[Fang læserens 

opmærksomhed med 

et citat fra 

dokumentet, eller 

brug denne plads til at 

fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan 

trække dette tekstfelt 

til andre steder på 

siden.] 

The picture shows us a 

typical Danish meal. Brown 

sauce, pork, brown and 

white potatoes. 

brown potatoes 

 

No 1 στο τοπ 10 

https://deskgram.net/explore/tags/gammeldanskmad
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBzo_VjYbeAhXmwYsKHfsPBr8QjRx6BAgBEAU&url=https://altomkost.dk/opskrifter/opskrifter-for-professionelle/opskrift/opskrift/rugbroedsmadder-med-forskellige-slags-paalaeg-boernehave/&psig=AOvVaw19jXfIz32W5LC8x_jdSfhQ&ust=1539612500074831
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9. κατσαρόλα, για παράδειγμα, χρυσό τυρί, ψαρονέφρι 

10. βόειο κρέας από κιμά. 

Όπως μπορείτε να δείτε, η πίτσα είναι μόνο το νούμερο 4, το πιάτο ζυμαρικών είναι ο 

αριθμός 6 και τα ζυμαρικά και η σάλτσα κρέατος είναι ο αριθμός 8 που είναι μόνο επειδή οι 

αριθμοί μετράνε για ολόκληρο τον πληθυσμό. Σε οικογένειες που έχουν παιδιά μικρότερα 

των 18 ετών, αυτά τα 3 μαθήματα μάλλον θα είναι 1, 2 και 3. 

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουν βιολογικά, χορτοφάγοι και χορτοφάγοι. 

Η Δανία είναι 

 η ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα όσον αφορά την παραγωγή βιολογικών τροφίμων και  

 η ταχύτερα αναπτυσσόμενη σήμανση στον κόσμο όταν πρόκειται να φάνε βιολογικά 

τρόφιμα. 

 Αλλά για τους νέους στη Δανία σπαγγέτι και πίτσα είναι πιο συνηθισμένο ως δείπνο – όπως πατάτες, 

λάχανο και τηγανητό χοιρινό ήταν για τους παππούδες τους. 

Το Δανέζικο ψωμί σικάλεως 

 Το Δανέζικο χοτ ντογκ 

 Η δανική ζύμη. 

 

 

 

 

Την ίδια στιγμή που ένα αυξανόμενο τμήμα των Δανών πάει οργανικά και γίνεται πιο υγιές, 

το δανικό Εθνικό Συμβούλιο Υγείας νωρίτερα αυτό το έτος (2018) δημοσίευσε μια έρευνα 

που έλεγε ότι στη Δανία πέραν του 50% των κατοίκων είναι πλέον υπέρβαροι. 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjriueFs4beAhUM_SoKHQQzDoIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nemlig.com/rugbroed-100-oeko-5023286&psig=AOvVaw0tIGaLA95SOXjuygySheIR&ust=1539622509662105
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiiaWis4beAhWRlIsKHd2sDgMQjRx6BAgBEAU&url=https://migogaalborg.dk/jagten-paa-danmarks-hotdog-konge-hvor-mange-kan-du-kvaerne/&psig=AOvVaw2Idw8kAQPZe9CWiIbjjwHp&ust=1539622569162355
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6j9vAs4beAhXExIsKHRH4CD4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.kvalimad.dk/page/wienerbrod-bagt-pa-smor-basisopskrift-og-staenger/uuid/ba0eef3a-4f7c-11e6-8ae8-5c34e3947622&psig=AOvVaw1HIDqFshuuhM7gDgcjmVFT&ust=1539622635831184
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Η νέα σκανδιναβική κουζίνα είναι ένα κίνημα που θα εφεύρει και θα αναπτύξει τρόφιμα από 

τις σκανδιναβικές χώρες. 

Ένας από τους υποστηρικτές του κινήματος είναι ο 

Δανός μάγειρας Κλάους Μάγιερ, ο οποίος ξεκίνησε 

ένα μανιφέστο Σκανδιναβών σεφ το 2004. Μεταξύ 

άλλων, λέει ότι το φαγητό πρέπει να «βασίζεται σε 

πρώτες ύλες που είναι άριστες στα κλίματα, τα τοπία 

και τα νερά μας», καθώς και  «να ενώνει τις καλύτερες 

μεθόδους σκανδιναβικών μαγειρικών παραδόσεων με παρορμήσεις από το εξωτερικό». 

Ένα από τα διάσημα εστιατόρια της σκανδιναβικής κουζίνας ήταν το Noma που κατάφερε 

να βραβευτεί ως το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο για αρκετά χρόνια από το 2010 και στη 

συνέχεια έκλεισε ξαφνικά τον Ιανουάριο του 2017, αφού βραβεύτηκε ως ο καλύτερος στον 

κόσμο σε 2016. ο σεφ είπε, "έπρεπε να δοκιμάσω κάτι νέο-να προκαλέσω τον εαυτό μου 

ξανά.  

 

 ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ. 
 

Είναι δύσκολο να πούμε κάτι έξυπνο για τη δανική νοοτροπία. Να πούμε κάτι που έχει 

σημασία για όλους τους Δανούς ή ακόμη και για την πλειοψηφία των Δανών.  

Για να γνωρίζουμε πώς οι Δανοί είναι πραγματικά διανοητικά – θα ήταν καλή ιδέα να 

αφήσουμε κάποιον που έρχεται από το εξωτερικό να παρουσιάζει τις εμπειρίες και τη γνώμη 

του. Ο δημοσιογράφος του μονόκλ Michael Booth δημοσίευσε το 2013 το βιβλίο "υπάρχει 

μια ευτυχισμένη χώρα".  Στην αρχή παρατήρησε ότι για πολλά χρόνια οι Δανοί έχουν βρεθεί 

στο 1 σε ετήσια βάση σε έρευνες για το ποιος είναι ο πιο ευτυχισμένος λαός στον κόσμο και 

ότι, ταυτόχρονα, οι Δανοί είναι ένα από τα κράτη που πίνουν περισσότερο αλκοόλ στον 

κόσμο. Είναι αυτή η σύνδεση;  Ρωτήστε το Michael Booth. 

Συνεχίζει: 

"Έχω μια κοπέλα, μια καλλιτέχνη, που είχε μια ιδέα να ζωγραφίσει τον εαυτό της κίτρινο και 

να τρέξει γυμνή κάτω από την κύρια εμπορική οδό που ονομάζεται Statba στην Κοπεγχάγη. 

[Fang læserens opmærksomhed med 

et citat fra dokumentet, eller brug 

denne plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.] 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixleHTsobeAhUBl4sKHSQxBlQQjRx6BAgBEAU&url=https://politiken.dk/mad/madnyt/art5589246/Myrer-og-levende-rejer-De-5-vildeste-Noma-retter&psig=AOvVaw1DwQ_IrwQZgsQCedrT1kQr&ust=1539622426675318
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Θα ζητήσει άδεια από τις τοπικές αρχές, που νόμιζα ότι ήταν ένα μεγάλο λάθος. Σκέφτηκα 

ότι θα ήταν καλύτερα να κάνει το στυλ των ανταρτών και να ελπίζει να μην συλληφθεί. Αλλά 

ζήτησε και εφάρμοσε και οι αρχές είπαν ναι. Είναι πολύ δανικό. " 

Είναι οι Δανοί τόσο χαρούμενοι όσο δείχνουν πολλές μελέτες; Ο Μάικλ Μπουθ ρώτησε τον 

εαυτό του. 

"Εξαρτάται από το τι εννοούμε με την ευτυχία. Οι Δανοί έχουν τους υψηλότερους φόρους 

στον κόσμο, πραγματικά κακές καιρικές συνθήκες, εξωφρενικά ακριβά πράγματα στα 

μαγαζιά και το πιο καταθλιπτικό τσούρμο πολιτικών που έχω δει ποτέ (και είμαι Άγγλος!). 

Αλλά ξανά και ξανά, οι ερευνητές σας λένε ότι είστε εξαιρετικά χαρούμενοι και μπορώ να δω 

το γιατί. Επίσης, δεν υπάρχουν άλλα μέρη που θα προτιμούσα να ζήσω αυτή τη στιγμή στη 

ζωή μου. Είναι συναρπαστικό. " 

Είστε  "χαλαροί, εφησυχασμένοι, πολύ ψύχραιμοι όταν πρόκειται για δουλειά, αλλά όχι τόσο 

πολύ όταν πρόκειται για κοινωνικά πρότυπα όπου μπορείτε να είστε λίγο (υπερβολικά) 

γερμανίζοντες. Έχετε μια κοφτερή αίσθηση του χιούμορ και της ειρωνείας, είστε σέξι, έχετε 

απίστευτα κακούς τρόπους αλλά είστε γενναιόδωροι όταν πρέπει. Είστε ρατσιστές, αλλά με 

μη κακόβουλο τρόπο. Έχετε ωραία έπιπλα. Κάπως υπερβολικά χαλαροί με τη χρήση της 

λέξης fuck (γαμώτο). Και πίνετε πολύ."  

"Τι μπορούν να μάθουν οι ξένοι από τους Δανούς; 

•  "Η ελευθερία που έχουν τα παιδιά εδώ είναι εκπληκτική."  

• "Το φορολογικό σας σύστημα κάνει επίσης πολλή δουλειά για την αναδιανομή, έτσι η 

κοινωνική ανισότητα είναι χαμηλή και είναι πιθανώς ο μεγαλύτερος παράγοντας στην 

ευτυχία σας." 

Πηγή 
Af Emil Norsker  

20. sep. 2013 KULTUR EUROMAN  

Michael Booths bog ’Der er et lykkeligt land’ udkommer på Lindhardt og Ringhof 20. 
september 2013.  

 

 

https://www.euroman.dk/kultur
https://www.euroman.dk/emner/euroman
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 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 

Η Δανία έχει εδώ και πολλά χρόνια είναι μια χώρα με ανθρώπους που ενδιαφέρονται πολύ 

για τον αθλητισμό και ιστορικά έχει συνδεθεί με κοινωνικές πτυχές. Κάνουμε αθλητικές και 

σωματικές ασκήσεις μαζί σε τοπικές αθλητικές ενώσεις. 

o το εθνικό άθλημα είναι το ποδόσφαιρο 

o το 95% όλων των αγοριών έχουν παπούτσια ποδοσφαίρου και το 1992 η Δανία έγινε 

πρωταθλήτρια Ευρώπης.  Μια εκδήλωση για την οποία είμαστε τόσο περήφανοι που 

ακόμα και 26 χρόνια αργότερα οι ηχογραφήσεις από το τουρνουά εμφανίζονται 

τακτικά στην εθνική τηλεόραση. Μάλλον δεν θα κερδίσουμε ποτέ ξανά τίποτα!!! 

 

o Η χειροσφαίριση είναι επίσης αρκετά δημοφιλής. Η χειροσφαίριση εισήχθη στη Δανία 

από τον Χόλγκερ Νίλσεν το 1906. Πολλά μικρά παιδιά και νέοι παίζουν χάντμπολ 

κατά τη χειμερινή περίοδο και είμαστε στην πραγματικότητα πολύ καλοί σε αυτό. 

 

o Μπάντμιντον.  

o Η Δανία ήταν και εξακολουθεί να είναι η μόνη χώρα που τώρα και στη συνέχεια 

μπορεί να αμφισβητήσει τους αθλητές της Ανατολικής Ασίας από την Κίνα, την 

Ινδονησία, τη Μαλαισία στο μπάντμιντον. 

 

o Ιστιοπλοΐα. 

o Είμαστε αρκετά δυνατοί στην ιστιοπλοΐα, όντας μια μικρή χώρα αλλά με σχεδόν 7,000 

χιλιόμετρα ακτογραμμής. 

 

o Τo Golf είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο άθλημα, ειδικά μεταξύ των ηλικιωμένων. 

 

o Τo boccia είναι επίσης δημοφιλές μεταξύ των ηλικιωμένων και ένα νέο ανώτερο 

άθλημα που ονομάζεται Krolfθα τραβήξει την προσοχή από όλο και περισσότερους 

ηλικιωμένους.  Είναι ένας συνδυασμός γκολφ και Κρίκετ.  Τα μπαστούνια και η μπάλα 

προέρχονται από το Κρίκετ και οι τρύπες από το γκολφ. 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK_IX15IXeAhXssYsKHTnoAJIQjRx6BAgBEAU&url=http://lisbjergfritidsliv.dk/?p%3D174&psig=AOvVaw2xMOApMWi8xl9PX7GPHl-g&ust=1539601538203973
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL0-bp5IXeAhVup4sKHWtVAV0QjRx6BAgBEAU&url=http://valloe-golf.dk/krolf/&psig=AOvVaw2xMOApMWi8xl9PX7GPHl-g&ust=1539601538203973
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Πολλοί σωματικά ενεργοί άνθρωποι σήμερα 

τρέχουν ή ποδηλατούν για να διατηρήσουν τη 

φόρμα τους. Πολλοί άνθρωποι δεν 

χρησιμοποιούν μόνο το ποδήλατο από και 

προς την εργασία. Η ποδηλασία και το 

τρέξιμο είναι επίσης εξαιρετικά δημοφιλείς 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Η Δανία 

είναι δεύτερη όσον αφορά τον αριθμό των 

ατόμων που χρησιμοποιούν το ποδήλατο στην Ευρώπη μόνο μετά την Ολλανδία. 
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ΙΙ. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ 

1. ΤΟ ΔΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
  

2. Η  ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
  
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ 
  
4. ΚΑΤ 'ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
  
5. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
  
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ. 
  
7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ 
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΔΑΝΙΑ 
  
9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ 
  
10. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ 
ΔΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ  

  
11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

  
 Θάνατος και παρηγορητική φροντίδα 
 Ευθανασία 
 Θάνατος και αυτοψία 
 Εγκυμοσύνη και γέννηση 
 Παιδική φροντίδα 
 Αποβολή / έκτρωση  
 Μετάγγιση αίματος 
 Μεταμόσχευση, Δωρεά οργάνων 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ 

  

       ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Η Δανία διαθέτει ένα φορολογικό σύστημα υγείας. Σημαίνει ότι όλες ή οι περισσότερες 

υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης είναι δωρεάν.   
Όσοι πάσχουν από έντονη ασθένεια έχουν το δικαίωμα δωρεάν θεραπείας σε έναν 
ιδιωτικό γενικό ιατρό ή στο νοσοκομείο. 
 Αυτό ισχύει και για τους επισκέπτες και τους τουρίστες από άλλες χώρες. 

Όλοι όσοι έχουν λάβει άδεια παραμονής και διαμένουν στη Δανία έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Οι περισσότερες εξετάσεις και 
θεραπείες είναι δωρεάν. 

 Επίσκεψη και θεραπεία από τον προσωπικό σας γιατρό (GP) 
 Επίσκεψη και θεραπεία από ειδικούς γιατρούς (GP) 
 Νοσοκομείο 

 Χώρος έκτακτης ανάγκης 

 Βραδινό και νυχτερινό ιατρείο 

  

Δεύτερη Επιλογή  για υγειονομική ασφάλεια 

  
Αλλά λόγω ορισμένων τομέων υγείας ή πτυχών, όπου το κράτος και το σύστημα υγείας 
θέλει  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQ-4aZ4u_fAhXmsosKHZPxCMIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/det-danske-sundhedsvaesen&psig=AOvVaw2oPOYBP37-qVbSfQUMpbK8&ust=1547640991641893
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        να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να δίνουν περισσότερη φροντίδα στην υγεία τους 
με διαφορετικό τρόπο, το κράτος πληρώνει ένα μέρος και ο πολίτης πρέπει να 
πληρώσει κάτι από μόνο του. Ένα παράδειγμα είναι τα δόντια και επίσκεψη  σε 
οδοντιάτρους. Η φροντίδα των δοντιών είναι δωρεάν μέχρι την ηλικία των 18 ετών. 
Μετά την ηλικία των 18 ετών, υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα υποστήριξης. Ένας 
μέσος οδηγός είναι 2/3 από το κοινό και 1/3 απευθείας πληρωμή. 

  
        Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να έχουν ή να αισθάνονται λίγο την οικονομική 

ευθύνη και να αλλάζουν τον ιατρικό εξοπλισμό βοήθειας όταν αυτό είναι απαραίτητο, 
όχι μόνο επειδή αισθάνονται την ανάγκη να τον αλλάξουν. Για παράδειγμα, τα γυαλιά 
και ακουστικά βαρηκοΐας και ούτω καθεξής. 
  

 Μια τεράστια πλειοψηφία των Δανών πιστεύει ότι όλη η υγεία πρέπει να είναι ελεύθερη και 
ως τυπικός τρόπος αντίδρασης και ανταπόκρισης σε μια πρόκληση όπως 
η " αυτοπληρωμή ", οι Δανοί δημιουργήσαν ένα συνεργατικό κίνημα. Στην περίπτωση αυτή 

δημιουργήθηκε ο συνεταιρισμός 

Ασφάλισης Υγείας Δανία 

Η ασφαλιστική εταιρεία υγείας ονομάστηκε Η " Δανία" είναι ένωση με έδρα το 1973, η οποία 
σήμερα αριθμεί περίπου 2,5 εκατομμύρια μέλη. 

Η ιδιότητα μέλους που ανήκει στον όμιλο σημαίνει ότι κανείς δεν πρόκειται να κερδίσει 
χρήματα από τις δραστηριότητες της "Δανίας". Ο στόχος είναι να επιστραφούν τουλάχιστον 
το 90% του εισοδήματος της Δανίας ως στήριξη 

 στα μέλη που αντιμετωπίζουν κόστος υγείας σε μία ή περισσότερες από τις λίγες 
περιοχές όπου η υγεία δεν είναι ελεύθερη ή 

 να προσφέρει συμπληρωματική έρευνα, θεραπεία ή υποστήριξη σε τομείς υγείας 
όπου τα μέλη πιστεύουν ότι το σύστημα δημόσιας υγείας είναι υπερβολικά 
περιοριστικό. 

  
Δεδομένου ότι κάποιος είναι μέλος στη "Δανία", έχει επιρροή και συμμετέχει στις αποφάσεις 
σχετικά με τους τομείς εστίασης για οικονομική υποστήριξη για τις επόμενες περιόδους. Τα 
μέλη έχουν την ευκαιρία να επηρεάσουν συμμετέχοντας στις ετήσιες συναντήσεις μελών, οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε 23 διαφορετικές περιοχές κάθε χρόνο τον Ιανουάριο-
Φεβρουάριο. 

Δεν μπορείτε να γίνετε μέλος αν έχετε κακή υγεία ή εάν γνωρίζετε ότι πολύ ακριβές 
θεραπείες πρόκειται να ακολουθήσουν. Όλοι οι υποψήφιοι έχουν υποβληθεί σε ιατρική 
εξέταση για να γίνουν αποδεκτοί και οι συνδρομές σας ενδέχεται να καθορίσουν για το 
τι θα υποστηρίξει και δεν θα στηρίξει στο μέλλον η "Δανία " . 

Τα παιδιά μπορούν να ασφαλιστούν με έναν από τους γονείς τους - χωρίς επιπλέον έξοδα. 
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Τρίτη επιλογή - για την ασφάλεια υγείας 

Η τρίτη επιλογή αναπτύχθηκε πριν μερικά χρόνια. Ο εργοδότης πληρώνει / καταβάλλει  
την ασφάλιση υγείας των εργαζομένων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για να στείλει 
εργαζόμενους σε ιδιωτικά νοσοκομεία. 

Η Δανία δεν είχε ιδιωτικά νοσοκομεία εδώ και πολλά χρόνια, αλλά το πρώτο ιδιωτικό 
νοσοκομείο ιδρύθηκε στις αρχές του 1990 και φυσικά ήταν δύσκολο να λειτουργήσει ένα 
ιδιωτικό νοσοκομείο στη Δανία με δωρεάν νοσοκομειακή φροντίδα σε υψηλό επίπεδο. Αυτά 
τα νοσοκομεία δεν είχαν σχεδόν κανένα Δανό ως πελάτη μόνο ξένους. Μια δεξιά κυβέρνηση 

στις αρχές του 2000 θέλει να στηρίξει αυτά τα ιδιωτικά νοσοκομεία και επέτρεψε στις 
εταιρείες να ασφαλίσουν το προσωπικό τους για να λάβουν θεραπεία σε αυτά τα ιδιωτικά 
νοσοκομεία. 

  
Ιατρός, αίθουσα έκτακτης ανάγκης και κλινική έκτακτης ανάγκης  

 

Εάν έχετε αρρωστήσει ή τραυματιστεί, καλέστε πρώτα. 

 Εβδομαδιαίες ημέρες από 800 έως 1600: Καλέστε το δικό σας γιατρό. 
 Από 1600 έως 800 το πρωί, το Σαββατοκύριακο και τις αργίες οι άνθρωποι 
καλύπτονται από το ιατρικό σύστημα υγείας. 

  
Κάνοντας κλήση θα έρθετε κατευθείαν σε γιατρό ή σύστημα ή ίσως σε νοσηλευτή που θα 
ζητήσει από τον πολίτη να πει για τα συμπτώματα. Εκτιμούν αν η τηλεφωνική επαφή είναι 

επαρκής ή εάν πρέπει να διερευνηθεί. 
  

 

Γενικοί ιατροί 
  
Το βασικό άτομο και η βασική είσοδος στο δανικό σύστημα υγείας είναι ο ιδιωτικός 
γενικός ιατρός μας. 
  
Οι κάτοικοι στη Δανία πρέπει να επιλέξουν το γενικό ιατρό τους 
(GP). Οι άνθρωποι πρέπει να επικοινωνήσουν με τον επιλεγμένο γενικό ιατρό σε περίπτωση 
ασθένειας. Ο γενικός ιατρός φροντίζει πολύ περισσότερο από τη νόσο, για παράδειγμα, 
φροντίζει για τον εμβολιασμό και τον έλεγχο των γεννήσεων. Ο γενικός ιατρός είναι επίσης 

υποχρεωμένος να υποστηρίζει και να αποτρέπει την εμφάνιση ασθενειών που 
προκαλούνται από την παχυσαρκία, το κάπνισμα την έλλειψη άσκησης κ.λπ. 
  
Ο καθένας λαμβάνει κάρτα ασφάλισης υγείας από τον τοπικό δήμο. Η κάρτα πρέπει να 
παρουσιάζεται σε όλες τις επισκέψεις σε γιατρούς, αίθουσες έκτακτης ανάγκης και 
νοσοκομεία. Το όνομα, ο αριθμός ΚΑΡΠΑ και το όνομα και η διεύθυνση του συνδεδεμένου 
γιατρού εμφανίζονται στην κάρτα ασφάλισης υγείας σας. 
  
Ο γενικός ιατρός είναι ειδικός στη διάγνωση και θεραπεία των πιο κοινών παθήσεων και 
ασθενειών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο γενικός ιατρός είναι σε θέση να διαγνώσει και 
να θεραπεύσει σωστά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, ο γενικός ιατρός  μπορεί να 
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στείλει ένα άτομο σε ειδικό ή σε νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπεία. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο GP γράφει παραπομπή. 
  
Το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του γενικού γιατρού εμφανίζονται στην 
κάρτα ασφάλισης υγείας σας. Οι περισσότερες κλινικές γενικής ιατρικής στη Δανία είναι 
ανοιχτές μεταξύ 9.00 π.μ. και 4.00μ.μ. και ορισμένοι έχουν και βραδινή παροχή συμβουλών 
μία φορά την εβδομάδα. 
Συνήθως, οι άνθρωποι μπορούν να καλέσουν μεταξύ 8.00 και 9.00 π.μ. και να μιλήσουν στο 
γενικό ιατρό. Οι περισσότεροι παθολόγοι έχουν διαβουλεύσεις και επικοινωνία μέσω  
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ερωτήσεις, να κλείσουν 
ραντεβού ή να ανανεώσουν παραπομπές. 
  
  

2. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ 
ΔΑΝΙΑ 

       ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΟΥΣ 

  

Γενικά, υπάρχει μεγάλη προσοχή του κοινού στην πρόληψη της υγείας στη Δανία, διότι 
έχουμε ένα σύστημα καταβολής φόρων . 

Το κοινό και  οι δημόσιοι προϋπολογισμοί της υγείας και της θεραπείας παρουσιάζουν  
τεράστιο ενδιαφέρον και το κίνητρο για την εστίαση και την επένδυση στην προώθηση της 
υγείας, είναι ο ίδιος ο προϋπολογισμός της, που πρέπει να πληρώσουν αν και όταν 
αποτυγχάνει η αντιμετώπιση της ασθένειας και η διαχείριση της υγείας των ανθρώπων, αν 
και όταν οι άνθρωποι καταλήγουν να χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη και περίθαλψη. 

Σε ατομικό επίπεδο, ενδιαφέρει περισσότερο το πόσο οι Δανοί εστιάζουν στην υγεία και 
γνωρίζουν ότι έχουν υγιεινό τρόπο ζωής. 

Μια ομάδα ατόμων που αυξάνεται με αργό ρυθμό όλο και περισσότερο είναι οι υπερβαροι’ 
το κράτος επικεντρώνεται στην υγεία τους με κάθε τρόπο, αλλά την ίδια στιγμή το Συμβούλιο 
της Εθνικής Δανικής Υγείας πριν από ένα χρόνο ανακοίνωσε ότι το 50% του πληθυσμού της 
Δανίας έχει περάσει το όριο του υπέρβαρου. 

Η Δανία εξακολουθεί να έχει την υψηλότερη κατανάλωση αλκοόλ στους νέους, ο αριθμός 
των καπνιστών εξακολουθεί να παραμένει υψηλός και πολλοί άνθρωποι δεν είναι αρκετά 
σωματικά δραστήριοι. 

Όταν πρόκειται για χρόνια προσδόκιμου ζωής, η Δανία κατατάσσεται στον αριθμό 21 στον 
κόσμο. 
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       ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ. 

Με τη δημοσίευση, Sundere Liv for alle (Υγιέστερη ζωή για όλους), η κυβέρνηση μόλις 

ξεκίνησε και παρουσίασε τους τελευταίους στόχους για τη δημόσια υγεία για τα επόμενα 10 

χρόνια. 

 

Εθνικοί στόχοι για την υγεία στην  Δανία   

  

 Στόχος 1 : Η κοινωνική ανισότητα στην υγεία πρέπει να είναι 
                    μειωμένη . 
  

 Στόχος 2 : Περισσότερα παιδιά πρέπει να ευδοκιμήσουν και να 
                     έχουν καλή ψυχική υγεία. 

 Στόχος 4 : Περισσότεροι πρέπει να επιλέξουν να μην καπνίζουν 
                      
  

 Στόχος 3 : Περισσότεροι ενήλικες θα πρέπει να ευδοκιμούν  
                  και να έχουν  καλή ψυχική υγεία. 
 

 Στόχος 5 : Λιγότεροι άνθρωποι θα πρέπει να έχει  
                     επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ. Kαι το αλκοόλ 
                     πρέπει να απαγορευθεί μεταξύ των νέων . 

  
 Στόχος 6 : Λιγότερα παιδιά πρέπει να είναι υπέρβαρα. 

  
 Στόχος 7 : Περισσότεροι θα πρέπει να ασκούνται στην καθημερινή ζωή. 

  

Πρόληψη ασθενειών - ρόλοι και ευθύνες  

Είναι η φιλοδοξία της κυβέρνησης να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την αποφυγή 

ασθενειών όπου είναι δυνατόν και για περισσότερα καλά χρόνια ζωής. Απαιτεί δράση που θα 

αναφέρεται σε τομείς, με τη συμμετοχή ατόμων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 

επιχειρήσεων και βιομηχανίας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι συμβαίνει σήμερα. 

Στρατηγική εταιρικής σχέσης 

 Η στρατηγική εταιρικής σχέσης είναι ένα συνολικό στρατηγικό πλαίσιο για το πώς οι 

περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη του κοινού στόχου για τους 
Δανούς έτσι ώστε να ζουν περισσότερο και καλύτερα. Η στρατηγική εταιρικής σχέσης 
στοχεύει στην ανάμιξη όσων μπορούν και θα συμβάλλουν στις προσπάθειες πρόληψης.  
Οι αποτελεσματικές προσπάθειες πρόληψης απαιτούν την αλλαγή του πλαισίου και τη 
δημιουργία ευκαιριών για να γίνει πιο ελκυστική και εύκολη η επιλογή υγιεινής ζωής. Ένα 

από τα κλειδιά είναι οι εταιρικές σχέσεις, όπου πολλοί διαφορετικοί φορείς με διαφορετικούς 
πόρους, ικανότητες και προσεγγίσεις να συμβάλλουν στην εξεύρεση νέων τρόπων που 
παρέχουν ευκαιρίες για μια πιο υγιεινή ζωή. Η κυβέρνηση θα περιλάβει την κοινωνία των 

πολιτών και τη βιομηχανία πολύ περισσότερο από ό, τι συμβαίνει σήμερα. 

  

Υγεία για όλους  
Εθνικοί στόχοι για όλους τους 

Δανούς για τα επόμενα 10 

χρόνια 
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Από την απλή αντίληψη της υγείας για την υγεία  

  
Οι εθνικές στρατηγικές υγείας της Δανίας παραδοσιακά βασίζονται σε μια μονοδιάστατη 
αντίληψη για την υγεία ένα απλό πλαίσιο αιτίου-αποτελέσματος. π.χ.; 

 Το κάπνισμα προκαλεί κίνδυνο ασθένειας και συνεπώς πρέπει να σταματήσετε το 
κάπνισμα. 
 Το υπερβολικό βάρος αποτελεί απειλή για την υγεία, πρέπει να σταματήσετε να τρώτε 
πολύ ή να ασκείστε περισσότερο. 
 Το αλκοόλ αποτελεί κίνδυνο για την υγεία σας, σταματάτε ή μειώστε την κατανάλωσή 
σας. 

  

Οι συναφείς στρατηγικές για την υγεία έχουν κυρίως προσανατολιστεί σε άτομα: 

 Μαθήματα αλλαγής των διατροφικών συνηθειών, συνήθειες σωματικής άσκησης και 
μαθήματα διακοπής του καπνίσματος. 
 Μαθήματα και υποστήριξη που διεξάγονται μέσω δημοτικών κέντρων πρόληψης, 
στους χώρους εργασίας, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ο.κ. 

  

Τα τελευταία χρόνια ένας αυξανόμενος αριθμός των αρμόδιων αρχών, τα ιδρύματα και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη έχουν αλλάξει και οδεύουν σε μια προσέγγιση που βασίζεται 

στην έννοια της υγείας του ΠΟΥ, όπου η υγεία θεωρείται ως σωματική και ψυχική ευεξία και 
το άτομο αντιμετωπίζεται σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο. 
  
Η ανισότητα στην υγεία  

Η Δανία δεν συνδέεται μόνο με το επίπεδο εκπαίδευσης και το εισόδημα. Έχει επίσης ένα 

επίπεδο γεωγραφίας, το οποίο μπορεί να εντοπιστεί ακριβώς κάτω από συγκεκριμένες 
αγροτικές περιοχές της χώρας και των πόλεων στην μεγαλύτερη πόλη μας. 

Ο μέσος χρόνος ζωής είναι γεωγραφικά πολύ διαφορετικός και μπορεί να είναι σε επίπεδο 
10 ετών σε δύο μέρη της πόλης, με απόσταση 10 χλμ. Ή από μεγαλύτερες πόλεις έως τις 
γύρω περιοχές της ίδιας πόλης. 
  

Οι σχετικοί στόχοι για την υγεία στη Δανία προσεγγίζονται σε σχέση με την πρόληψη, όπως 
στις περισσότερες άλλες χώρες και στα  3 επίπεδα. 

1. Η πρωτοβάθμια πρόληψη αποσκοπεί στην πρόληψη ασθενειών, 
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων ή ατυχημάτων 

2. Η δευτερογενής πρόληψη αποσκοπεί στον εντοπισμό και τον περιορισμό των 
ασθενειών και των παραγόντων κινδύνου το συντομότερο δυνατό 

3. Η τριτογενής πρόληψη αποσκοπεί στην καταπολέμηση της υποτροπής της 
νόσου και στην πρόληψη της ανάπτυξης και της επιδείνωσης των χρόνιων 
παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής και ψυχοκοινωνικής βλάβης 
(όπου η ευρύτερη αποκατάσταση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία που προάγουν 
την υγεία) 

Στην καθημερινή ζωή, η πρωτοβουλία για την πρόληψη της υγείας είναι πολύ ορατή:  π.χ. 

Παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία  
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 Πολιτική τροφίμων και φυσικοί στόχοι για τα παιδιά στο νηπιαγωγείο. 
 Θεματικές βραδιές για τους γονείς σχετικά με την υγεία των παιδιών 

  

Δημοτικό σχολείο. 

 Σχολικοί ιατροί και νοσηλευτές 

 Σχολικός οδοντίατρος. 
 Η εθνική σχολική μέρα. 
 Και περισσότερες διαφορετικές δραστηριότητες 
 Μαθήματα υγείας , θεματικές περιόδους και συνεχιζόμενες δραστηριότητες υγείας 

στα δημοτικά σχολεία. 
o Φάση 1 4 έως 6η τάξη 

 Υγεία και ευεξία (υποχρεωτική) 
 Προαγωγή της υγείας (απαιτούμενη περιοχή) Φάση 1 

 Κατευθυντικός στόχος: Ο φοιτητής μπορεί να εκτιμήσει τι προάγει την 
υγεία και την ευημερία στο σχολείο. 
 Στόχος Guding : Ο σπουδαστής έχει γνώση αυτού που προάγει τη 

δική του υγεία και ευεξία. 
  

o Φάση 2 7 έως 9 βαθμού 
 Υγεία και ευεξία (υποχρεωτική)  

 Το στυλ διαβίωσης και οι συνθήκες διαβίωσης (απαιτείται περιοχή) 
 Οι μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν τους παράγοντες υγείας σε 
σχέση με τη ζωή τους (κατευθυντήριους στόχους) 
 Ο σπουδαστής έχει γνώση παραγόντων υγείας που σχετίζονται 
ιδιαίτερα με τους νέους (κατευθυντήριους στόχους). Από τους νέους, 
μεταξύ άλλων, είναι ο τρόπος αποφυγής των μεταδοτικών λοιμώξεων 
και ασθενειών. Αλλά πολύ βασικά να μιλήσω στον νεαρό για το τι είναι 
το φύλο και για το τι δεν είναι. Σχετικά με τη σημασία που πρέπει να πείτε 

όχι εάν δεν αισθάνεστε έτοιμοι και ούτω καθεξής. 

Άλλες πρωτοβουλίες 

 Δωρεάν πρόσβαση στον οδοντίατρο έως 18 ετών. 
 Πολιτικές τροφίμων σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
 Προσωπική συμβουλευτική υγείας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα νεολαίας. 
 Δωρεάν προβολές σύμφωνα με πολλές διαφορετικές ασθένειες τόσο για άνδρες όσο 

και για γυναίκες. 
 Μια από τις πιο περιορισμένες νομοθεσίες στον κόσμο όσον αφορά την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία. 

        Όλοι οι χώροι εργασίας επισκέπτονται τακτικά από το κέντρο ελέγχου στο χώρο 
εργασίας. 

 Πολλοί εργοδότες και εταιρείες προσφέρουν τον έλεγχο υγείας των υπαλλήλων και 
ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους με οικονομική υποστήριξη να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες προώθησης της υγείας. 
 Ελεύθεροι αλλά μη υποχρεωτικοί εμβολιασμοί 

Για τα παιδιά 
Οι ηλικιωμένοι χαμηλού εισοδήματος για να αποφύγουν την ετήσια 
γρίπη. (Οι εύποροι ηλικιωμένοι πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι) 
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 Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν και να χρηματοδοτούν σωματικές και 
ψυχικά ελεύθερες δραστηριότητες για όλους τους πολίτες - αλλά κυρίως για τα παιδιά 

και τους ηλικιωμένους. 
  

  

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Τα τελευταία χρόνια, η Δανία έκλεισε τα νοσοκομεία για 
να έχει μεγαλύτερα νοσοκομεία.Η νέα δομή μειώνει τον αριθμό των νοσοκομείων με 
καθημερινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κάτω από τα υπάρχοντα 40 έως 21 έως το 2020.  

  

Μέχρι το 2020, μόνο 21 νοσοκομεία θα λαμβάνουν ασθενείς έκτακτης ανάγκης όλο το 
εικοσιτετράωρο. Η ελπίδα και ο στόχος αυτής της συγκέντρωσης και εξειδίκευσης είναι να 
εξασφαλιστεί καλύτερη και πιο αποτελεσματική θεραπεία για τους Δανούς. 
  
Από το 2007, 5 εκλεγμένες περιφερειακές αρχές / συμβούλια είναι υπεύθυνες για τα 
νοσοκομεία στη Δανία. 
  
Αυτή τη στιγμή η Δανία συζητά τα επόμενα βήματα. Η συνέπεια θα μπορούσε κάλλιστα να 

είναι ότι οι περιφερειακές αρχές θα εξαλειφθούν, έτσι ώστε η Δανία στο μέλλον να έχει μόνο 
οργανωτικά επίπεδα. Οι δήμοι και το κράτος. 

  
Καθώς κλείνουμε τα νοσοκομεία και τα υπόλοιπα γίνονται μεγαλύτερα, αυτοί οι φυσιολογικοί 
GP που διαθέτουν όλες τις ιδιωτικές τους κλινικές ενθαρρύνουν τη συγχώνευση από την 
κυβέρνηση. 

Σημαίνει ότι τώρα μερικές ημέρες είναι πολύ κοινό ότι πολλοί ιδιώτες βασικοί 
μορφωμένοι ιατροί / ιατροί και γιατροί που έχουν διαφορετικές ειδικότητες, οι ιδιωτικοί 
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λειτουργοί φυσιοθεραπευτές, οι επαγγελματίες θεραπευτές, οι ψυχολόγοι νοσοκόμων 
αρχίζουν να συνεργάζονται , κινούνται μαζί στην ίδια διεύθυνση και δημιουργούν 
μεγάλα ιατρεία και κέντρα υγείας. 

Πολλές περιπλανώμενες θεραπείες και θεραπείες, που μόλις πριν από μερικά χρόνια 
έλαβαν χώρα στα νοσοκομεία, λαμβάνουν χώρα τώρα σε αυτά τα τοπικά φαρμακεία ή 

γιατρούς. 

Την ίδια στιγμή οι δήμοι έχουν την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των νοσηλευτών και 
φροντιστών, ώστε οι επαγγελματίες αυτοί μπορεί να διασφαλίσουν ότι όλο και 
περισσότεροι πολίτες και ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι μπορεί να αντιμετωπίζονται σε ιδιωτικές 
διευθύνσεις τους, υποστηρίζονται από ένα συνδυασμό των τοπικών ιδιοκτητών και του 
προσωπικού από τα νοσοκομεία. Η τηλεϊατρική είναι ένα βασικό εργαλείο σε αυτές τις 
περιόδους αλλαγής. 

Στο μεταξύ, η Δανία έχει για πολλά χρόνια οικοδομήσει και ενισχύσει Το νοσοκομειακό 
σύστημα . Το νοσοκομειακό σύστημα βασίζεται σε καλά μορφωμένους παραϊατρικούς 

επαγγελματίες και σε ασθενοφόρα υψηλής τεχνολογίας που παρέχουν την ευκαιρία να 
ξεκινήσουν τις θεραπείες μόλις το ασθενοφόρο βρίσκεται στο σημείο έκτακτης ανάγκης. Οι 
παραϊατρικοί επαγγελματίες έχουν πάνω από 7 χρόνια εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Όλα τα έξοδα υγείας, από γενικούς ιατρούς μέχρι νοσοκομειακές και συναφείς θεραπείες. Η 

είσοδος στο νοσοκομειακό σύστημα στη θεραπεία και την παροχή συμβουλών στα 
νοσοκομεία προϋπολογίζεται και καταβάλλεται από το κράτος, αλλά λειτουργεί από 
τα 5 περιφερειακά συμβούλια. 

Όλες οι πρωτοβουλίες υποστήριξης της υγείας και πρόληψης από την υποστήριξη 
οικογενειών με νεογέννητο παιδί στην υγειονομική περίθαλψη των μαθητών των δημοτικών 
σχολείων και των οδοντιάτρων για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την επίσκεψη 
της νοσοκόμας στο σπίτι και του φροντιστή στο σπίτι για να παραμείνει στο σίτι του για 
φροντίδα ή σε ένα ίδρυμα για νέους και ηλικιωμένους αναπήρους. Ένας τεράστιος αριθμός 
και τεράστια προσφορά δραστηριοτήτων που προωθούν την υγεία στην ανώτερη ζωή. Η 
θεραπεία της κατάχρησης και η πρόληψη της κατάχρησης οργανώνονται και 
πληρώνονται από τους δήμους. 

  
  

 Το σύστημα υγειονομικών υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά της και τα 
ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Το σύστημα καταβολής φόρων προσφέρει όλα τα είδη ιατρικής 
Περίθαλψης και υγειονομικής περίθαλψης. 

Όλοι οι κάτοικοι στη Δανία έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης και οι περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. 
  
Η εθνική νομοθεσία διασφαλίζει ότι η διάγνωση και η θεραπεία παρέχονται εντός 
συγκεκριμένων χρονικών ορίων και καθιερώνει ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου για ασθενείς 
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Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης λειτουργεί σε τρία πολιτικά και διοικητικά επίπεδα: το 
κράτος, τις περιφέρειες και τους δήμους (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο). 
 

 https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-

dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf  

 

 

Το κράτος ασκεί τις γενικές ρυθμιστικές και 
εποπτικές αρμοδιότητες στον τομέα της υγείας και της φροντίδας των ηλικιωμένων. Οι πέντε 

περιφέρειες είναι κυρίως υπεύθυνες για τα νοσοκομεία, τους γενικούς ιατρούς (GPs) και την 
ψυχιατρική περίθαλψη. Οι 98 δήμοι είναι υπεύθυνοι για μια σειρά πρωτοβάθμιων 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης καθώς και για την φροντίδα των ηλικιωμένων. 
Οι περιφέρειες μπορούν να απευθύνονται σε ασθενείς που χρειάζονται εξειδικευμένη 
θεραπεία για θεραπεία στο εξωτερικό, εάν η θεραπεία δεν είναι διαθέσιμη στη Δανία. 
 

 ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  

       ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ. 

  
Η φροντίδα κατ 'οίκον είναι δωρεάν για τους ηλικιωμένους, μόλις ο ηλικιωμένος αξιολογηθεί  
από ένα δημοτικό φροντιστή-αξιολογητή. 
  
Οι ηλικιωμένοι που χρειάζονται φροντίδα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ του δημόσιου 
προμηθευτή της οικιακής φροντίδας (οι δήμοι ) ή μιας εταιρείας ιδιωτικής φροντίδας. 
  
Σχεδόν το 80% λαμβάνει την πρακτική και προσωπική υποστήριξη από τον οργανισμό 
παροχής υπηρεσιών που διαχειρίζεται από τις δημόσιες αρχές. 
Η φροντίδα στο σπίτι παρέχεται στον πολίτη με βάση την ανάγκη. Τα προληπτικά μέτρα και 
μια παιδαγωγική προσέγγιση που έχουν υψηλή προτεραιότητα στην κατ 'οίκον φροντίδα και 
ιδρυματική φροντίδα των ηλικιωμένων στοχεύουν στο να 
διατηρήσουν ή να βελτιωθεί το επίπεδο των ικανοτήτων και των σωματικών λειτουργιών 
και προκειμένου να αποφευχθούν εισαγωγές στο νοσοκομείο. 
  
  

https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOgZjer9TgAhUNwqYKHbhFBjAQjRx6BAgBEAU&url=https://pxhere.com/da/photo/572148&psig=AOvVaw2wjn-sAIsqPyjn7aNbC2kh&ust=1551097793146913
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 Η δανική ηλικιωμένη φροντίδα χαρακτηρίζεται κυρίως από τις ακόλουθες 3 αρχές / 

μικρές προτάσεις.  

1.               "Ο πολίτης στο κέντρο"  

2.               "Βοήθεια για την αυτοθεραπεία ".  

3.               "Όσο το δυνατόν περισσότερο στο δικό σας σπίτι." 
 

1. Ο πολίτης στο κέντρο 
Το προσωπικό φροντίδας είναι εκπαιδευμένο και εκπαιδεύεται  για να θεωρεί τον εαυτό του 
ως εταίρο που συνεργάζεται με τον δέκτη φροντίδας και να αποδεχθεί ότι ο δέκτης πολίτης / 
φροντίδας έχει στο τέλος το τελευταίο λόγο και το δικαίωμα να κάνουν τις τελικές αποφάσεις 
για το τι πρόκειται να γίνει. 
  

2. Βοήθεια στην αυτοβοήθεια 
Η υποστήριξη για να διατηρηθεί η ανεξαρτησία και η ικανότητα της 
αυτοδιοίκησης είναι η κατ 'οίκον παιδαγωγική προσέγγιση, όπου οι ηλικιωμένοι λαμβάνουν 

υποστήριξη στο σύνολο  ή εν μέρει για να χειριστούν και πάλι καθημερινά τα καθήκοντά 
τους επικεντρώνοντας την προσοχή τους στην υποστήριξη της μάθησης 

3. Όσον το δυνατόν περισσότερο  στο σπίτι σας 

Στη Δανία, οι ηλικιωμένοι και οι ηλικιωμένοι που χρειάζονται φροντίδα έχουν το δικαίωμα να 
λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα στο σπίτι τους εφόσον το επιθυμούν. Ακόμη και αν 
σημαίνει φροντίδα σε ιδιωτικά σπίτια όλο το 24ωρο. 
  
  
  

       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ & ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ 

  
 Το περιεχόμενο της φροντίδας στο σπίτι έχει σαφή έμφαση στην πρακτική και 
την προσωπική φροντίδα και νοσηλεία. 

 Προσέγγιση αποκατάστασης για να βελτιωθεί η ανάγκη της λειτουργικότητας και να 

αποκτηθεί ξανά η ικανότητα να ζουν στις δικές τους καθημερινές συνθήκες  

 Θεραπεία και φροντίδα στους ανθρώπους που είναι προσωρινά ασθενείς η που 

πεθαίνουν 

Η φροντίδα στο σπίτι είναι στους περισσότερους δήμους χωρισμένη σε 15 κύριες 
κατηγορίες: 

1. Προσωπική φροντίδα 
2. Ψυχολογική φροντίδα 
3. Εκπαίδευση / εκπαίδευση προσανατολισμένη στο στόχο 
4. Εξέταση και θεραπεία 
5. Διατροφή / τροφοδοσία, βοήθεια στην κατανάλωση, το μαγείρεμα 
6. Διαχείριση ναρκωτικών, βοήθεια στη χρήση ναρκωτικών 
7. Καθάρισμα 
8. Πλυντήριο 
9. Ψώνια 
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1. Ψυχολογικη ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
2. ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
3. Δραστηριότητες για την ενεργοποίηση και τόνωση του πολίτη (κοινωνικές 

δραστηριότητες) 
4. Δραστηριότητες για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων υγείας 
5. Άλλη μορφή βοήθειας προς τον πολίτη 
6. Αξιολόγηση και διοικητικά καθήκοντα 

 

Φροντίδα στο Σπίτι  

 Είναι επιθυμία για μια τεράστια πλειοψηφία των Δανών να πεθάνουν στη φωλιά τους και 

σχεδόν οι μισοί ηλικιωμένοι το κάνουν. 

Το 22% πεθαίνει σε σπίτια φροντίδας και το 27% πεθαίνει στη διεύθυνση όπου ζουν τα 
τελευταία χρόνια. 

Όλοι οι φροντιστές, οι νοσηλευτές και οι εργαζόμενοι στον τομέα της κοινωνικής και 
υγειονομικής περίθαλψης εκπαιδεύονται και εκπαιδεύονται ώστε να συμμετέχουν ενεργά 
στην παρηγορητική φροντίδα. Όμως, οι λιγότεροι δήμοι διαθέτουν επίσης εξειδικευμένες 

ομάδες για να υποστηρίξουν το απλό προσωπικό για την παροχή παρηγορητικής φροντίδας 
και να λάβουν ενεργό ρόλο αν χρειαστεί. 

  

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

     ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 

  

Η ενορία αποφασίζει ποιος θα πρέπει να είναι ο αποδεκτός χρόνος για ασθενοφόρο ή γιατρό 
και αυτοκίνητο μεταφοράς που θα  πρέπει να είναι στη διεύθυνση έκτακτης ανάγκης. Οι 
άνθρωποι μπορούν μέσω του διαδικτύου να παρακολουθήσουν αυτές 
τις πολιτικές προθεσμίες και να αναζητήσουν σε καθημερινή βάση ποια είναι η καθημερινή 
πραγματικότητα. 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΠΙΚΗ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Όλοι έχουν την ίδια προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα από τη διεύθυνση. 
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Ωστόσο, εξαιτίας τόσο της έλλειψης θέσεων ιατρικής μελέτης στα πανεπιστήμιά μας, η Δανία 
αντιμετώπισε μια γενική έλλειψη ιατρών και ιδιαίτερα γιατρών που θα γίνουν GPs στην 

περιοχή της Δανίας. 

Φαίνεται ότι δεν είναι τόσο δημοφιλές πια να 
γίνει κάποιος γενικός ιατρός GP, πολλοί νεότεροι γιατροί φαίνεται να ενδιαφέρονται 
περισσότερο για τη διαμονή και την εργασία σε νοσοκομεία 

Δεν δημοσιεύθηκε το 2018 ότι σήμερα σχεδόν 80.000 άτομα στην εξωτερική Δανία δεν 
έχουν προσωπικό GP και πρέπει να καλύπτονται από διάφορες πρωτοβουλίες . Είτε με 

πρωτοβουλίες όπως  

 φέρνοντας τους γιατρούς σε αυτές τις περιοχές σε προσωρινές σύντομες επισκέψεις 
ή 

 αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να οδηγήσουν ή να λάβουν με τη χρησιμοποίηση  
δημόσιων μέσων τη διαδρομή προς έναν GP που έχουν χρόνο για αυτούς τους 
επιπλέον πολίτες ή 

 θα πρέπει να καλύπτονται από τα κοντινότερα νοσοκομεία. 

  
  

     ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΒΛΕΠΕ 
ΥΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

  

Δεν υπάρχουν άνθρωποι στη Δανία που δεν λαμβάνουν τη θεραπεία, τη φροντίδα και τα 
φάρμακα που χρειάζονται για οικονομικούς λόγους. Εάν υπάρχει πληρωμή και οι άνθρωποι 
δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά, θα είναι οικονομικά υποστηριζόμενη από τους 
δήμους. 

Ωστόσο, καθίσταται ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση ότι οι νέοι άνθρωποι δεν δίνουν 
προτεραιότητα π.χ. στην πληρωμή της χαμηλής αυτοβοήθειας για μια επίσκεψη στον 

οδοντίατρο μετά από 18 ετών. 

  

6. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ 

Το σύστημα νοσηλευτικής και περίθαλψης στη Δανία χωρίζεται σε 3 διαφορετικά επίπεδα, 
τα οποία καλύπτονται από διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης ΤΩΝ  επαγγελματιών. 

 Επίπεδο 1: Στοιχειώδης φροντίδα και ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  
 που καλύπτονται από κοινωνικούς και υγειονομικούς βοηθούς 

 Επίπεδο 2: Βασική φροντίδα και Περίθαλψη  
 που καλύπτονται από τους κοινωνικούς και υγειονομικούς 
βοηθούς (ιατρικό προσωπικό) 

 Επίπεδο 3: Προηγμένη φροντίδα και περίθαλψη  
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 Καλύπτεται από νοσηλευτές. 

  

       Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ. 

Οι νοσηλευτές εξακολουθούν να είναι βασικό προσωπικό στη δανική υπηρεσία υγείας και 
περίθαλψης. 

Όλο και περισσότεροι νοσηλευτές αναλαμβάνουν όλο και περισσότερα καθήκοντα που 
μόλις πριν από μερικά χρόνια ήταν καθήκοντα γιατρών και με τον ίδιο 
τρόπο οι καθημερινοί βοηθοί των κοινωνικών και υγειονομικών 
υπηρεσιών αναλαμβάνουν όλο και περισσότερα καθήκοντα που ήταν τυπικά καθήκοντα σε 
νοσηλευτές πριν από λίγα χρόνια. 

Από γενική άποψη, οι νοσοκόμες αντιμετώπισαν "μεγαλύτερο ανταγωνισμό" από άλλες 
επαγγελματικές ομάδες. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο οι νοσηλευτές που είναι 
εξουσιοδοτημένοι να χειρίζονται ιατρική πια. Σε ορισμένα τμήματα και ιδρύματα όπου οι 
νοσηλευτές για πολλές δεκαετίες  ήταν το βασικό προσωπικό, μειώνονται και 
αντικαθίστανται  με άλλους επαγγελματίες, όπως οι παιδαγωγοί, οι κοινωνικοί και 
υγειονομικοί βοηθοί, οι επαγγελματίες θεραπευτές και άλλα. 

        Παροχή  άδεια εξάσκησης ως νοσοκόμα στη Δανία απαραίτητη. 

  

       Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ νοσηλευτικής ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 
ΔΑΝΙΑ 

Δεν υπάρχει μία τρέχουσα έννοια της νοσηλευτικής φροντίδας στη Δανία. Η ιδέα εξαρτάται 
εν μέρει από το ίδρυμα όπου εργάζεται η νοσοκόμα και εξαρτάται από την πρόκληση που 

πρέπει να αντιμετωπιστεί και να λυθεί. 

Σε ορισμένες καταστάσεις, η νοσοκόμα εργάζεται σε ομάδες, σε άλλες το προτιμώμενο 
σύστημα βασίζεται σε άτομο επαφής, πρωτοβάθμια νοσοκόμα ή βασικό προσωπικό ή σε 
συνδυασμό όλων. 

        Τα νοσοκομεία απασχολούν κυρίως 3 ομάδες προσωπικού στις διάφορες 
υπηρεσίες . 

 Οι κοινωνικοί και υγειονομικοί βοηθοί καλύπτουν το βασικό 
επίπεδο . 

 Το προηγμένο επίπεδο νοσοκόμων και 
 Το εξειδικευμένο τμήμα των Νοσηλευτών που έχουν αποφοιτήσει 

από ειδικευμένη εκπαίδευση. 
 

        Δήμος Εργάζεται επίσης επί του παρόντος με 3 διαφορετικές ομάδες φροντίδας 
και νοσηλευτικού προσωπικού, όταν πρόκειται για τη θεραπεία και φροντίδα 
ηλικιωμένων ατόμων με αναπηρία. 

 Οι κοινωνικοί και υγειονομικοί φορείς καλύπτουν το στοιχειώδες 
επίπεδο φροντίδας και περίθαλψη . 
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 Το βασικό επίπεδο φροντίδας και περίθαλψης καλύπτεται από 
κοινωνικές υπηρεσίες και βοηθούς Υγείας και 

 το προηγμένο επίπεδο των νοσηλευτών και φροντίδα καλύπτονται 
από νοσηλευτές . 

  

Μια εξειδικευμένη εκπαίδευση για νοσηλευτές που στοχεύει στην φροντίδα των ηλικιωμένων 
σε επίπεδο δήμου μόλις ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Η πρόθεση είναι να διασφαλιστεί ότι 

οι περισσότερες νοσοκόμες θα χειρίζονται περισσότερες θεραπείες, ειδικά όταν πρόκειται 
για ηλικιωμένους, οι οποίες σήμερα πρέπει να αντιμετωπίζονται στα νοσοκομεία στο σπίτι 
τους. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, περισσότερα επαγγέλματα μπορούν να αποκτήσουν 

ικανότητες για να χειριστούν την ιατρική. Δεν αποτελεί πλέον ειδική αρμοδιότητα ή τομέα 
ευθύνης των νοσοκόμων. Σε πολλές ομάδες οι νοσηλευτές αποτελούν μέρος ενός 
συνεταιρισμού όπου όλοι συνεισφέρουν με τις επαγγελματικές τους απόψεις σε ίσα θέματα 
με διάφορα άλλα επαγγέλματα. Μπορεί να έρθουν οι ξένοι που έρχονται στη Δανία να 
κατανοήσουν ή να αντιμετωπίσουν τον ίσο τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί επαγγελματίες 
σε διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα συνεργάζονται στα δανικά νοσοκομεία και ιδρύματα. 

Οι νοσηλευτές εργάζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες: 

1. Δημοσιεύθηκε από τις εθνικές υγειονομικές αρχές 
2. Προσαρμοσμένο και λειτουργικό στην ιδιαίτερη περιοχή, το ίδρυμα και το τμήμα όπου 

θα διεξαχθεί η νοσηλευτική περίθαλψη και φροντίδα 
3. Και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες δεοντολογίας των νοσηλευτών  

 
 

Οι Οδηγίες Νοσηλευτικής  

Εγκρίθηκε στο Συνέδριο του Νοσηλευτικού  
Συμβουλίου της Δανίας 

20 Μαΐου 2014 

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Νοσοκόμων ιδρύθηκε στο Κογκρέσο  
του Δανικού Νοσηλευτικού Συμβουλίου το 1990.  
Οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές για τη νοσηλευτική 
 υιοθετήθηκαν από το συνέδριο του Δανικού Νοσηλευτικού  
Συμβουλίου το 1992. Οι κατευθυντήριες γραμμές  
αναθεωρήθηκαν το 2004 και το 2014 
Οι τελευταίες αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές  
βασίζονται στον επιχειρηματικό τομέα 
 της νοσοκόμου, στις βασικές αξίες της νοσηλευτικής  
και στις βασικές αρχές νοσηλευτικής, ώστε να προκύψουν  
τελικά γενικές κατευθυντήριες οδηγίες περί νοσηλευτικής βοήθειας που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή εργασία των νοσοκόμων.  
  

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ 

       ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4rev1m8rdAhVBWCwKHemmCdsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.b.dk/nationalt/det-er-ikke-nemt-at-omfavne-doeden&psig=AOvVaw0cZu5O_ZA7PSgbDSCgFTxl&ust=1537554743513459


61 
 

Δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία στη Δανία  

σχετικά με την πνευματική φροντίδα . Στα 
στα νοσοκομεία υπάρχουν νοσοκομεία ιερείς  

με μισθοδοσία. Προσφέρουν και μιλάνε  

με όλους τους ανθρώπους και ανθρώπους από άλλες θρησκείες και η φιλοσοφία του είναι  
ότι αν είναι δυνατόν να φέρουμε μαζί όλους τους πιστούς. Κυρίως είναι δυνατό. 

Οι τοπικοί θρησκευτικοί ηγέτες, οι τοπικοί ιερείς παρακολουθούν ανθρώπους από την 
ενορία και τις τοπικές περιοχές εάν νοσηλεύονται και αυτούς που είναι πολύ σοβαρά 
άρρωστοι και ενδέχεται να πεθάνουν. 

Όλοι οι επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύονται και εκπαιδεύονται για να καλύψουν όλες τις 
ανάγκες των πολιτών. 

  

       ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. 

Η γενική κατευθυντήρια γραμμή για την Πνευματική Φροντίδα είναι αυτή η βιβλιοθήκη των 
42 σελίδων που ονομάζεται 

"Πνευματική φροντίδα για το θάνατο" 

" 
Έκφραση από το εθνικό συμβούλιο δεοντολογίας" 
Περιέχει: 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. 

Αυτό παρέχει υποστήριξη στο προσωπικό για την επαγγελματική πνευματική φροντίδα και 
οι τίτλοι είναι  
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Πρόλογος  

1. Τι είναι η πνευματική φροντίδα;  

1.1 Παραδείγματα πνευματικής φροντίδας για το θάνατο.  

2. Ηθικές σκέψεις.  

2.1 οικειότητα και πνευματική φροντίδα.  

2.2 Η ευπάθεια που πεθαίνει.  

3. Συστάσεις του Συμβουλίου για την πνευματική φροντίδα για το θάνατο.  

3.1 . Γενική προσέγγιση της πνευματικής φροντίδας για το θάνατο .  

3.2. Συστάσεις για την φροντίδα της πνευματικής περίθαλψης.  

3.3. Συστάσεις σχετικά με την πνευματική φροντίδα του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης  

Λογοτεχνία  

  

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ 

        Εμπιστευτικότητα του ασθενούς 

Όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης δεσμεύονται από την εμπιστευτικότητα 
των ασθενών. 

Έχουμε σαφείς κανόνες σχετικά με τη σχέση μεταξύ ασθενούς / πολίτη και επαγγελματιών 
υγείας και του συστήματος υγείας στον Εθνικό νόμο για την υγεία.Οι κανόνες του νόμου περί 
Υγείας για το νομικό καθεστώς των ασθενών ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις, όταν ένας 
ασθενής εκτίθεται στην υπηρεσία της υγείας. Όλα τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που 
ασχολούνται με καθήκοντα υγείας καλύπτονται από τον νόμο.  
 

Ο σκοπός του νόμου είναι να διασφαλίσει τον σεβασμό της αξιοπρέπειας, της ακεραιότητας 
και της αυτοδιάθεσης των ασθενών. Πρέπει επίσης να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την 
εμπιστευτικότητα μεταξύ του ασθενούς και του θεραπευτή. 

Οι 5 περιφέρειες που λειτουργούν το νοσοκομειακό σύστημα στη Δανία υποχρεούνται από 
το νόμο να δημοσιεύουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες του ασθενούς (Patientrettigheder) 

στις αρχικές τους σελίδες. 
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Μετά από μια σύντομη εισαγωγή, γράφεται:: 

Όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης δεσμεύονται από την εμπιστευτικότητα 
των ασθενών. 

Έχουμε σαφείς κανόνες σχετικά με τη 
σχέση μεταξύ ασθενούς / πολίτη και 
επαγγελματιών υγείας και του συστήματος 
υγείας στον Εθνικό νόμο για την υγεία. 

 

 

Οι κανόνες του νόμου περί Υγείας για το νομικό καθεστώς των ασθενών ισχύουν σε όλες τις 
περιπτώσεις, όταν ένας ασθενής εκτίθεται στην υπηρεσία της υγείας. Όλα τα 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που ασχολούνται με καθήκοντα υγείας καλύπτονται από τον 
νόμο. Ο σκοπός του νόμου είναι να διασφαλίσει τον σεβασμό της αξιοπρέπειας, της 
ακεραιότητας και της αυτοδιάθεσης των ασθενών. Πρέπει επίσης να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη και την εμπιστευτικότητα μεταξύ του ασθενούς και του θεραπευτή. 

Οι 5 περιφέρειες που λειτουργούν το νοσοκομειακό σύστημα στη Δανία υποχρεούνται 
από το νόμο να δημοσιεύουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες του 
ασθενούς ( Patientrettigheder ) στις αρχικές τους σελίδες. 

Μετά από μια σύντομη εισαγωγή, γράφεται: 

Ως ασθενής στη δανική υγειονομική υπηρεσία, έχετε πολλά δικαιώματα. Έχετε δικαιώματα 
σχετικά με τη θεραπεία, για παράδειγμα με περιόδους θεραπείας, και έχετε το δικαίωμα να 
επιλέξετε νοσοκομείο μετά από δική σας επιθυμία .  

 

Click to: 
 Complain 

 Compensation 

 Right to information 

 Self-determination and consent for 
treatment 

 Living Will 

 Access to your journal secrecy 

 Autopsy 

 organ donation and transplantation 

 interpreter 

 Free and extended free 
hospitalization 

 Right for quick investigation. 

 Transport to and from hospital 
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Επίσης, έχετε δικαιώματα αν παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή αν 
θέλετε να παραπονεθείτε. 

  

Τα δικαιώματα των ασθενών δημοσιεύονται στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες . 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Βασικά κανένας. Αλλά οι ασθενείς είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τους "κανόνες " του 
νοσοκομείου. Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός και εκτός νοσοκομείων είναι ένας πολύ 
σημαντικός κανόνας. Και τέλος οι άνθρωποι ενθαρρύνονται τακτικά για να εμφανιστούν στο 
ραντεβού τους στα νοσοκομεία, στο γιατρό και σε άλλες υπηρεσίες. 
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9.  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΑ ΔΑΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

 ΓΕΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΉΤΩΝ ΤΟΥ 
ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ/ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΊΔΑ. 

 

Ο στόχος της φροντίδας και της θεραπείας είναι: 

 η εμπειρία της μεταχείρισης με αξιοπρέπεια και σεβασμό 

 πληροφορίες σχετικά με τη νόσο 

 συμμετοχή όσον αφορά την εξέταση, τη θεραπεία και τη φροντίδα 

 εξειδικευμένη, βέλτιστη και συνεκτική μεταχείριση και φροντίδα 

Στο νοσοκομείο, ο ασθενής συναντά διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες, καθεμία από 

τις οποίες είναι ειδική στον τομέα της. Ο ασθενής μπορεί να μην συναντήσει γιατρό. 

Οι ρουτίνες και οι δομές σε ένα νοσοκομειακό τμήμα εξαρτώνται από την εξειδίκευση ή/και 

την υποειδικότητα, και αν υπάρχει μια ημέρα ανοιχτή ή με λειτουργία εξωτερικών ασθενών. 

Επιπλέον, τα νοσοκομεία έχουν διαφορετικά φυσικά πλαίσια. Σε μια τυπική νοσηλεία 

ημέρας, ο ασθενής θα συναντηθεί σε ένα τμήμα με 1-, 2-, 3-και 4- ως 6-κλινα δωμάτια με 

ντουλάπα για ιδιωτικά ρούχα. Τα μπάνια και οι τουαλέτες συνδέονται συχνότερα 

αποκλειστικά με τα δωμάτια, αν και σε ορισμένα μέρη είναι πιθανό ένα μπάνιο να είναι 

συνδεδεμένο με πολλά δωμάτια. Επιπλέον, υπάρχει σαλόνι και αίθουσα συνεδριάσεων. 

Μπορεί να υπάρχουν σταθερές ώρες για δραστηριότητες, οι οποίες είναι συχνά δομημένες 

από την ώρα για πρωινό, δείπνο, απογευματινό καφέ, δείπνο και βραδινό καφέ. 

Ορισμένοι ασθενείς ελέγχονται/εξετάζονται από την ιατρική ομάδα κάθε μέρα, σε άλλους 

ασθενείς έχει δοθεί ένα πρόγραμμα μάθησης ή/και ένα σχέδιο θεραπείας που πρέπει να 

ολοκληρωθεί σε λίγες ημέρες. Επομένως, δεν υπάρχει ανάγκη για ημερήσιο έλεγχο και 

εξέταση από την ιατρική ομάδα, όπου είναι παρόντες τόσο ο γιατρός όσο και η νοσηλεύτρια. 

Είναι συνήθως η νοσηλεύτρια που έχει το συντονισμό ενός μεμονωμένου ασθενούς. Κατά 

τη στιγμή της εισδοχής, συζητούνται διατροφή και δίαιτες.  Τα ποτά είναι δωρεάν και 

λαμβάνονται από τους ίδιους τους ασθενείς μετά από μια παρεμβολή στην υγιεινή των 

χεριών.          

Οι ασθενείς φέρνουν τα δικά τους φάρμακα και ρούχα και υπάρχει δωρεάν πρόσβαση στο 

Internet, καθώς και πολλές ψηφιακές πληροφορίες.                                              

Δεν υπάρχουν ώρες επισκεπτηρίου, αλλά ένας γενικός σεβασμός μεταξύ όλων.  
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Μετά σχετική προειδοποίηση, η προετοιμασία αρχίζει για την επιστροφή στο σπίτι. Η 

διερεύνηση πόρων στο σπίτι με σκοπό την οικιακή βοήθεια γίνεται έτσι σε μια στιγμή που 

δεν είναι σαφές πώς λήγει η νοσηλεία ή πότε μπορεί να λάβει εξιτήριο ο ασθενής. 

Όλες οι πτυχές, τα καθήκοντα και η ευθύνη όσον αφορά το εισόδημα, τη διαμονή και την 

έξοδο από τα νοσοκομεία στη Δανία είναι πολύ λεπτομερή και περιγράφονται σε 

εκατοντάδες σελίδες που δημοσιεύονται στην αρχική σελίδα του υπουργείου υγείας-η 

λεγόμενη συμφωνία υγείας. 

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-

gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην εργαλειοθήκη – μεταξύ πολλών άλλων κατευθυντήριων οδηγιών υπάρχει 

σύνδεσμος για εισόδημα, νοσηλεία και 

εξιτήριο.  

 

 

 

 
 

 

 

Σχετικά με 
συμφωνία 

υγείας 

προγράμματα 
Χώροι 

συναντήσεων 

νέα 

εργαλειοθήκη αποτελέσματα συνέδρια 

Συμφωνία 
υγείας 2019 

Εργαλειοθήκη 

Καλωσήρθατε στην εργαλειοθήκη. 

Εδώ υπάρχουν έγγραφα σχετικά με 

την υγεία που μπορούν να είναι 

ενδεικτικά των εργαζομένων στον 

τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. 

Η εργαλειοθήκη θα ενημερώνεται 

συνεχώς-στη σελίδα θα βρεθούν οι 

τελευταίες εκδόσεις και τα υπάρχοντα 

έγγραφα. 

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
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Η δημοσιότητα αυτών των εγγράφων και κατευθυντήριων γραμμών σε έναν δημόσιο δικτυακό τόπο 

επιτρέπει στους χρήστες να γνωρίζουν τι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οι υπάλληλοι και να 

προσφέρουν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ευθύνες γενικού ιατρού σε περίπτωση έκτακτης ή προγραμματισμένης νοσηλείας  

 

Επικοινωνία και πληροφόρηση ασθενή 

 περιλαμβάνει την επαλήθευση των ασθενών (και των συγγενών) που έχουν το 
δικαίωμα και την ανάγκη για γνώση και κατανόηση του τι πρόκειται να συμβεί.  

 αποσαφήνιση των αναγκών και των προσδοκιών 

 ενημερώνει τον ασθενή και, αν είναι δυνατόν/χρειάζεται συγγενείς  

 συμπληρωματικές αναλύσεις στο νοσοκομείο 

 πιθανές θεραπευτικές επιλογές, επιπλοκές και ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας έναντι μη θεραπείας (για προγραμματισμένη νοσηλεία) 

 πληροφορεί τον ασθενή να φέρει κάθε συνταγραφημένο φάρμακο και κάθε 
πρόσθετο φάρμακο σε κουτιά γυαλιού/δοσομετρικής δοσολογίας) 

 εξατομικευμένα βοηθήματα 
 

Άλλα καθήκοντα 

 να εξετάσουν, αν είναι δυνατόν, εναλλακτικές προσεγγίσεις σε συνεργασία με την 

κοινοτική νοσηλευτική και να διευθετηθεί επίσκεψη για την πρόληψη της αχρείαστης 

νοσηλείας 

 να συντάξουν περιφερειακή κατευθυντήρια γραμμή 

 να βεβαιωθούν ότι τα ιατρικά στοιχεία του πολίτη είναι ενημερωμένα στο FMK. 

 να εξετάσουν την ανάγκη για μεταφορά ασθενών σε σχέση με την νοσηλεία. 

 Να ενεργοποιήσουν και να εκδόσουν παραπεμπτικό για μεταφορά ασθενών. 

Νοσηλεία και απόλυση 
Εδώ μπορείτε να βρείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα οδηγίες καλών 

πρακτικών εισαγωγής και εξιτηρίου. 

 

Οδηγίες για εισαγωγή και εξιτήριο 

Οδηγίες για σωστή εισαγωγή 

Οδηγίες για σωστό εξιτήριο. 

Οδηγίες νοσοκομείου ανοικτής πρόσβασης. 
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Επιπλέον, σε προγραμματισμένη εισαγωγή 

 

Επικοινωνία και πληροφόρηση ασθενή 

 ενημερώνει και συμβουλεύει τον ασθενή και, εάν χρειάζεται, και τους πιθανούς 

συγγενείς για θέματα ελεύθερων νοσοκομειακών εκλογών, χρόνους αναμονής, 

σύμβουλο ασθενούς κ. λπ. (σύνδεσμος με την ιστοσελίδα του συμβούλου) 

 

Άλλα καθήκοντα 

να συλλέγουν παρατηρήσεις και μελέτες σκοπιμότητας που μπορούν να 
απαιτηθούν στον πρωτεύοντα τομέα. 
να εκτελεί, εάν είναι απαραίτητο, MRSA ελέγχους σε προηγούμενους φορείς ή 
ασθενείς με MRSA 
να συγχρηματοδοτεί την κοινοτική Νοσηλευτική και να πραγματοποιεί επισκέψεις σε 

αυτούς τους προπαρασκευαστικούς χώρους πριν από τη νοσηλεία 
 

2. Η κοινότητα 

 

Σε περίπτωση έκτακτης ή προγραμματισμένης νοσηλείας  

(Εάν η Κοινοτική Νοσηλευτική/επίσκεψη συμμετέχει στη νοσηλεία) 

Επικοινωνία και ενημέρωση ασθενούς 

 Να λάβει γραπτή συγκατάθεση από τον ασθενή για τη συλλογή και διαβίβαση 
πληροφοριών σχετικά με την υγεία για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την 
υγεία 

 Συμπληρώνει την αναφορά νοσηλείας 
 Ενημερώνει τον ασθενή σχετικά με την επερχόμενη νοσηλεία. 
 Βοηθά τον ασθενή με συγκεκριμένα θέματα:  
 Ιατρική επισκόπηση που πρέπει να γίνει τη στιγμή της νοσηλείας (συνταγογραφείται 

και πρόσθετο φάρμακο σε κουτιά γυαλιού/δοσομετρικής δοσολογίας). 
 Εξατομικευμένα βοηθήματα 
 Ενημέρωση σχετικά με τη συνήθη κοινοτική διαδικασία νοσηλείας, 

συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης των κοινοτικών υπηρεσιών κ.λπ. 
 Ανακαλεί τις γνώσεις των ασθενών με έκδοση προσωπικής κάρτας MRSA, 

στοχεύοντας στην εμφάνιση της κάρτας κατά την εισαγωγή 
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10.  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 

ΔΑΝΙΑΣ 

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ 

Όλα τα νοσοκομεία οργανώνονται με την ύπαρξη διευθυντή και τη λειτουργική διαχείριση 

ιατρού υπεύθυνου διευθυντή, διευθυντή Νοσηλευτικής και φροντίδας και οικονομικού 

διευθυντή. 

Όλα τα τμήματα έχουν  

• Διευθύνοντα ιατρό υπεύθυνο για το ιατρικό έργο και επικεφαλής των ιατρών και  

• υπεύθυνη νοσηλεύτρια υπεύθυνη για την ομάδα νεογνών και όλη τη Νοσηλευτική ομάδα. 

Αν είναι ένα τεράστιο τμήμα, οι νοσηλευτές και οι νοσοκόμοι έχουν συγκεκριμένες ευθύνες 

– όπως η υγιεινή, η τεκμηρίωση και ούτω καθεξής.  

Όλοι οι νοσηλευτές εκπαιδεύονται να εργάζονται με επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική, 

σύμφωνα με το υγειονομικό δίκαιο και τις κατευθυντήριες γραμμές που διανέμονται από τις 

υγειονομικές αρχές. Οι νοσηλευτές εργάζονται πάντα κάτω από την οργάνωσή τους και τη 

νοσηλευτική διοίκηση. Οι νοσηλευτές δεν είναι πέρα από τους γιατρούς π.χ. στα 

νοσοκομεία. 

 

Διοίκηση μονάδων υγείας 

Στον πρωτογενή τομέα, η διοίκηση αποτελείται κυρίως από φροντιστές που είναι κυρίως 

νοσηλευτές, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών/διευθυντών περιφέρειας, που είναι 

κυρίως νοσηλευτές ή θεραπευτές. 

Στον δευτεροβάθμιο τομέα υπάρχει η διαχείριση ενός ανώτερου ιατρού και μιας ηγετικής 

νοσηλεύτριας. Κάτω από αυτούς είναι οι επικεφαλής γιατροί και νοηλευτές, και μετά 

χειρουργοί και νοσηλευτές. 

Αυτοί ανήκουν σε ένα επίσημο δίκτυο · Δανική εταιρεία για τη διαχείριση της υγειονομικής 

περίθαλψης (https://dssnet.dk) 

Οι νοσηλευτές έχουν τη δική τους επαγγελματική οργάνωση, το Δανικό νοσηλευτικό 

Συμβούλιο (DSR), το οποίο είναι αρμόδιο για την οργάνωση και τη διαχείριση της 

νοσηλευτικής περίθαλψης. https://dsr.dk. 

Το σύστημα θεραπείας είναι δομημένο σε 2 συστήματα: 

1. πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας 

2. δευτεροβάθμιο σύστημα υγείας 
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Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το πρωτοβάθμιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 

αποτελείται από GPs, οδοντιάτρους, οικιακή φροντίδα και νοσηλευτικά σπίτια με 

νοσηλευτές, κοινωνικούς βοηθούς και κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και 

φυσιοθεραπευτές, υγειονομική περίθαλψη, φαρμακεία και άλλα, για παράδειγμα, ψυχιατρική 

περιοχή. 

Το δευτεροβάθμιο σύστημα υγείας αποτελείται από νοσοκομεία, γιατρούς, νοσοκομειακά 

φαρμακεία, νοσηλευτές, κοινωνικούς βοηθούς, συνεπώς και φυσιοθεραπευτές, 

βιοαναλυτές, μαίες, ακτινογράφους, κλινικούς φαρμακοποιούς, κλινικούς διαιτολόγους και 

ψυχολόγους. Υπάρχει και άλλο προσωπικό υποστήριξης, όπως ο καθαρισμός και το 

προσωπικό της κουζίνας, οικονομολόγοι, αχθοφόροι, βοηθοί σέρβις, γραμματείες ιατρών, 

τεχνίτες, κλπ. 

Γιατροί, νοσηλευτές, θεραπευτές και βοηθοί λαμβάνουν άδεια από το τμήμα ασφαλείας των 

ασθενών μετά την αποφοίτηση. 

Οι γιατροί δίνουν/δηλώνουν την υπόσχεση/όρκο του γιατρού: 

https://www.laeger.dk/laegeloeftet 

 

Η εκπαίδευση μιας νοσηλεύτριας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Μετά το δημοτικό 

σχολείο μπορείτε είτε να πάτε στο γυμνάσιο για 3 χρόνια και να πάρετε ένα πτυχίο 

πανεπιστημίου ή να πάτε σε μια επαγγελματική σχολή και να πάρετε μια εκπαίδευση 

κοινωνικού λειτουργού - ιατρικού βοηθού είτε ως ένας βασικός φοιτητής μαθημάτων που 

διαρκεί 3 χρόνια και 10 μήνες ή ως φοιτητής EUX , όπου μπορείτε επίσης να πάρετε ένα 

πτυχίο. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στο EUX διαρκεί 4,5 έτη. Η εκπαίδευση στην 

επαγγελματική σχολή είναι μια επίσημη εκπαίδευση και ενεργοποιεί την άδεια ως 

επαγγελματίας υγείας. 

Και τα δύο προγράμματα είναι επιλέξιμα για Νοσηλευτική Εκπαίδευση. Τόσο τα ιατρικά όσο 

και τα Νοσηλευτικά προγράμματα μπορούν να ακολουθηθούν από διάφορα ειδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Αναθεωρημένη Νοσηλευτική υπόσχεση/όρκος (1958): 

https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-symboler/sygeplejerskeloeftet 

Η εκπαίδευση βοηθών στο Sosu παρέχει πρόσβαση στην ακαδημαϊκή νοσηλευτική 

εκπαίδευση σε επίπεδο βασικού πτυχίου. 

 

11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

 ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

https://www.laeger.dk/laegeloeftet
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-symboler/sygeplejerskeloeftet
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Όλες οι συστάσεις που πρέπει να ακολουθήσουν 

όλοι οι παράγοντες στον τομέα της παρηγορητικής 

φροντίδας στη Δανία είναι ευθυγραμμισμένοι σε αυτή 

τη σύσταση 54 σελίδων για τις παρηγορητικές 

προσπάθειες που καταβάλλονται και δημοσιεύονται 

από το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας. Τελευταία 

ενημερωμένη έκδοση 2017 

Αυτή τη στιγμή η Δανία έχει 19 οργανισμούς που 

όλοι λειτουργούν από το δημόσιο ή συλλόγους 

συμφερόντων.  

Υπάρχει δωρεάν πρόσβαση σε άσυλο και οι 

άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ανάμεσα στα 

19. Προς το παρόν δεν υπάρχει λίστα αναμονής.  

Τόσο τα νοσοκομεία όσο και μερικοί από τους μεγαλύτερους δήμους έχουν παρηγορητικές 

ομάδες. 

Έχουμε 18 ιδρύματα στη Δανία, ένα από αυτά είναι για τα παιδιά και την οικογένειά τους 

Εάν ένας ασθενής που πεθαίνει επιθυμεί παρηγορητική φροντίδα σε άσυλο, ο ιατρός ή ο 

ασθενής μπορεί να επικοινωνήσει με ένα άσυλο για να γίνει ένοικος. 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η ανακούφιση είναι μια διεπιστημονική προσπάθεια που λαμβάνει χώρα σε δύο επίπεδα: 

ένα βασικό και ένα εξειδικευμένο παρηγορητικό επίπεδο. 

Οι εξειδικευμένες παρηγορητικές προσπάθειες 

λαμβάνουν χώρα στο άσυλο, στις 

παρηγορητικές ομάδες και στις παρηγορητικές 

υπηρεσίες, ενώ οι βασικές παρηγορητικές 

προσπάθειες περιλαμβάνουν την ανακούφιση 

στα νοσοκομεία, την κοινοτική περίθαλψη, τα 

κέντρα φροντίδας, κλπ. 

Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος ανήκει στη βασική 

παρηγορητική προσπάθεια, όπου σημαντικοί 

διεπιστημονικοί εταίροι είναι ο βοηθός ιατρού, 

βοηθός νοσηλευτικής, κοινωνικής και γενικής υγείας, ο κοινωνικός λειτουργός, ο 

φυσιοθεραπευτής, ο εργοθεραπευτής, ο κοινωνικός σύμβουλος και ο ιερέας.  

Η χρήση του ξενώνα έχει μειώσει την ανάγκη για πολλούς εθελοντές που συνδέονται με την 

καθημερινή ζωή στο άσυλο.  Μπορείτε να μετρήσετε 150 εθελοντές σε έναν αριθμό από 20 
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έως 25 κατοίκους. Στο 2010 ιδρύθηκε η δανική βάση δεδομένων παρηγορητικής φροντίδας 

(DPD). Στόχος της δανικής βάσης δεδομένων παρηγορητικής φροντίδας (DPD) είναι η 

παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η βελτίωση της κλινικής ποιότητας της εξειδικευμένης 

παρηγορητικής φροντίδας (ΠΧΠ), όπως οι ομάδες/υπηρεσίες παρηγορητικής φροντίδας 

που βασίζονται σε νοσοκομεία σε δήμους και ιδρύματα) στη Δανία. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι επαγγελματικές εταιρείες εργάζονται για να διασφαλίσουν 

παρηγορητικές δεξιότητες μέσω συνεχούς εκπαίδευσης για όλες τις σχετικές επαγγελματικές 

ομάδες. Πριν από τρία χρόνια, οι συστάσεις για ικανότητες για κοινωνικούς βοηθούς και 

βοηθούς υγείας εμφανίστηκαν στη βασική παρηγορητική προσπάθεια. Οι συστάσεις έχουν 

επιστήσει την προσοχή στις δεξιότητες που απαιτούνται για την επαγγελματική εκτέλεση της 

πρακτικής εργασίας, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την επικοινωνία και την οργάνωση 

των παρηγορητικής προσπάθειες. Οι αρμοδιότητες αποτελούν θεμέλιο για την ανάπτυξη και 

αλλαγή παρηγορητικής προσπάθειας στους δήμους της χώρας. Οι συστάσεις επάρκειας 

περιγράφουν επίσης ένα απαραίτητο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στην αρχική και συνεχή 

εκπαίδευση. 

Το κέντρο γνώσεων για την αποκατάσταση και την ανακούφιση από το 2009 έχει 

χαρτογραφήσει τα υφιστάμενα παρηγορητικά συνεχιζόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα για 

όλες τις σχετικές επαγγελματικές ομάδες στη Δανία και ενημερώνει συνεχώς αυτές τις 

πληροφορίες. 

Ευθανασία 

Η ενεργός θανάτωση είναι παράνομη στη Δανία σύμφωνα με το άρθρο 239 του ποινικού 

κώδικα. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, φαίνεται ότι το άτομο που σκοτώνει ένα άλλο 

πρόσωπο σύμφωνα με τις επιθυμίες του άλλου τιμωρείται με φυλάκιση για 3 χρόνια ή 

τουλάχιστον 60 ημέρες. 

Έρευνες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Δανών επιθυμεί νόμιμη βοήθεια για τη θανατική 

καταδίκη, αλλά οι περισσότεροι πολιτικοί και το Εθνικό Συμβούλιο δεοντολογίας λένε ακόμα 

όχι. 

Σύμφωνα με τον ιατρικό κώδικα, επιτρέπεται η παθητική χορήγηση θανάτου. Αλλά ο 

σεβασμός της αξιοπρέπειας, της ακεραιότητας και της αυτοδιάθεσης του ασθενούς πρέπει 

να είναι υψίστης σημασίας. 

Το 1992, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει τον ιατρικό κώδικα, έτσι ώστε η 

παθητική βοήθεια να καταστεί νόμιμη επιλογή.  

Εάν ένας αναπόφευκτος θάνατος έχει έντονο πόνο και αν ο ασθενής το επιθυμεί, ο γιατρός 

μπορεί να παρέχει τις απαραίτητες επιλογές ηερμιστικών και αναλγητικών σε αυτές τις 

περιπτώσεις. 
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Αυτοψία-Νεκροψία-Νεκροτομή 

 

Η δανική πρακτική της αυτοψίας διακρίνεται ιδιαίτερα από την αυτοψία ανθρώπων που 

πεθαίνουν ξαφνικά και απροσδόκητα.  

Οι πρακτικές αυτοψίας της Δανίας διαφέρουν σημαντικά από άλλες χώρες. Αν κοιτάξουμε 

τη Φινλανδία, η οποία έχει ετησίως περίπου τον ίδιο αριθμό θανάτων όπως στη Δανία. 

Σχεδόν στο 30% όλων των νεκρών γίνεται αυτοψία, το ίδιο ισχύει μόνο για το 4% των νεκρών 

Δανών. 

Τα υπολογιζόμενα στοιχεία λένε ότι στο 2,4% των 2039 Δανών που πέθαναν ξαφνικά και 

απροσδόκητα έγιναν αυτοψία. Στη Φινλανδία, ο αριθμός αυτός είναι 88 τοις εκατό. 

Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει στη Δανία, ένας γιατρός ολοκληρώνει ένα πιστοποιητικό 

θανάτου με πληροφορίες σχετικά με την αιτία θανάτου. Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν τη 

βάση για την αιτία θανάτου, η οποία χρησιμοποιείται για την έρευνα και την υγειονομική 

επιτήρηση. 

Οι εγκληματολογικές νεκροψίες διεξάγονται σε ιατροδικαστικά ιδρύματα στα πανεπιστήμια. 

Είναι η αστυνομία που απαιτεί ιατροδικαστική αυτοψία, και μπορεί να συμβεί αν ένα άτομο 

πεθαίνει απροσδόκητα και ξαφνικά και η αστυνομία υποψιάζεται αξιόποινη πράξη. 

 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΣ 

Στην έγκυο γυναίκα προσφέρονται σαρώσεις υπερήχων αρκετές φορές; σάρωση για 

αυχενική διαφάνεια και σάρωση για δυσπλασία. Επιπλέον, ο υπολογισμός ηλικίας κύησης 

προσφέρεται εάν υπάρχει αμφιβολία ως προς το πόσο προχωρημένη είναι η εγκυμοσύνη. 

Επιπλέον, πολλοί επιλέγουν να πληρώσουν για μία ή περισσότερες σαρώσεις. Η σάρωση 

του φύλου και η σάρωση 3D είναι πρόσθετες σαρώσεις. 

• Εβδομάδα 4-10: Υπολογισμός ηλικίας κύησης 

• Εβδομάδα 11-14: αυχενική διαφάνεια  

• Εβδομάδα 19-20: δυσπλασία 

• Επιπλέον σάρωση 

Υγεία και ασφαλές πρόγραμμα για έγκυες. 
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Δοκιμασίες διαλογής νεογνών 

Μετά τη γέννηση, σε όλα τα νεογνά στη Δανία προσφέρονται δύο δοκιμασίες διαλογής: 

1. Έλεγχος για 17 διαφορετικές συγγενές ασθένειες με τη χρήση αίματος πτέρνης. Οι 

άνθρωποι ενημερώνονται και ενθαρρύνονται να διαβάσουν περισσότερα στην αρχική 

σελίδα των εθνικών ινστιτούτων ορού. Παρουσιάζεται επίσης στα Αγγλικά. 

https://www.ssi.dk/nyfoedte 

2. Έλεγχος για συγγενή απώλεια ακοής (Έλεγχος ακοής) 

Δοκιμασία αίματος πτέρνης 

Είναι προαιρετική, με απόφαση των γονέων αν πρόκειται να διερευνηθεί ή όχι το παιδί. 

Προφανώς, μερικά παιδιά γεννιούνται σύντομα με μια σοβαρή ασθένεια που συμβαίνει μέσα 

σε μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια μετά τη γέννηση. Για την ανίχνευση αυτών των παιδιών 

και την έναρξη της έγκαιρης θεραπείας, σε όλα τα νέα παιδιά προσφέρεται μια εξέταση 

αίματος πτέρνης που εξετάζει συνολικά 17 σπάνιες συγγενείς ασθένειες. Μεταξύ των 

ασθενειών που δοκιμάζονται είναι μια σειρά από συγγενή ενδοκρινικά και μεταβολικά 

νοσήματα, καθώς και κυστική ίνωση, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Η μελέτη αποτελείται από δείγμα αίματος που συλλέγεται από λίγες σταγόνες από τη φτέρνα 

του παιδιού. Η εξέταση αίματος θα πρέπει να λαμβάνεται 48-72 ώρες μετά τη γέννα. 

Εάν η μελέτη δείξει στοιχεία ότι το παιδί έχει μία από τις ασθένειες που δοκιμάζονται, οι 

γονείς θα κληθούν να επικοινωνήσουν για περαιτέρω εξέταση και θεραπεία. 

Τα νεογνά με κανονικό τελειόμηνο τοκετό, από την άλλη πλευρά, αναμένεται να πάνε σπίτι 

λίγες ώρες μετά τη γέννηση, συχνά μετά 3-6 ώρες. Αυτό λέγεται εξωτερική γέννα. 

Τα νεογέννητα επισκέπτονται τακτικά την παιδική νοσηλεύτρια: 

• Όταν το παιδί είναι πλέον 5 ημερών. 

• Μετά από 2-3 εβδομάδες. 

• Σε ηλικία 2-3 μηνών. Εδώ η μητέρα έχει ευκαιρία για έλεγχο για επιλόχεια κατάθλιψη. 

• Μετά από περίπου 6 μήνες, αν η γέννηση είναι η πρώτη. Αν η μητέρα έχει γεννήσει πριν, 

η επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικώς. 

• Μετά από 9-10 μήνες. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=el&a=https://www.ssi.dk/nyfoedte
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Αν υπάρχουν ειδικές προκλήσεις στην οικογένειά σας, μπορείτε να έχετε επιπλέον 

επισκέψεις. Η επαφή μπορεί να συνεχιστεί μετά την ηλικία του 1, εάν είναι απαραίτητο, με 

έως τρεις επισκέψεις ανά έτος. 

Η δοκιμασία διαλογής για κυστική ίνωση ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2016 

Όλα τα νεογνά έχουν εξεταστεί για την ασθένεια κυστική ίνωση από την 1η Μαΐου 2016 

μέσω της δοκιμής αιμοδιύλισης. Ο έλεγχος για την κυστική ίνωση θα προσδιορίσει ετησίως 

περίπου 13 νέα άτομα με κυστική ίνωση και σχεδόν 80 νεογέννητα, που είναι υγιείς φορείς 

του γονιδίου CF. 

 ΕΚΤΡΩΣΗ 
Η έκτρωση πρέπει να ζητηθεί  

 

Για να κάνει έκτρωση, μια γυναίκα πρέπει να ζητήσει άμβλωση από  

• Το δικό της GP.  

• Ιατρό με ειδίκευση στη γυναικολογία ή 

• Το Δήμο. 

Αυτό γίνεται συμπληρώνοντας το  "αίτημα για διακοπή της εγκυμοσύνης " (έντυπο α, 

διαθέσιμο από το γιατρό σας). Ο γιατρός πρέπει να γράψει το αίτημα και να εξασφαλίσει την 

ταυτότητα της γυναίκας. Ως εκ τούτου, η γυναίκα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ασφάλισης 

ασθενείας, διαβατήριο ή ισοδύναμο, όπου εμφανίζεται η τεκμηρίωση του ονόματος, της 

διεύθυνσης και του αριθμού ΚΑΡΠΑ. Αν η γυναίκα είναι κάτω των 18 και άγαμος, ο βασικός 

κανόνας είναι ότι ένας από τους γονείς (ή κηδεμόνες) πρέπει να συναινέσει στην άμβλωση.  

Αυτό συμβαίνει όταν ο γονέας/κηδεμόνας υπογράφει ένα ειδικό έντυπο, το οποίο λαμβάνεται επίσης 

από το γιατρό. Σε ειδικές περιπτώσεις, η άδεια για άμβλωση χωρίς γονική συγκατάθεση μπορεί να 

χορηγηθεί μέσω της διαβούλευσης. Οι γυναίκες που δεν μιλούν Δανέζικα δικαιούνται επαγγελματία 

διερμηνέα σε σχέση με την άμβλωση. 

1. ο γιατρός έχει εμπιστευτικότητα 
2. η υπογραφή επιβεβαιώνει τις ληφθείσες πληροφορίες 
3. η άμβλωση λαμβάνει χώρα σε νοσοκομείο ή σε εξειδικευμένο γιατρό 
α. χειρουργική άμβλωση 
β. ιατρική άμβλωση 

 

Πότε είναι αργά για να γίνει πλέον έκτρωση; 

Το όριο αμβλώσεων στη Δανία είναι 12 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούστε ιατρική ή 

χειρουργική άμβλωση εάν δεν είστε έγκυος πριν τις 12 εβδομάδες. Μετά από αυτό το 

χρονικό διάστημα, απαιτείται ειδική άδεια για τη διακοπή της εγκυμοσύνης. 
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Κανόνες για καθυστερημένη έκτρωση – μετά τη 12η εβδομάδα 

Εάν βρίσκεστε σε κατάσταση όπου θέλετε να κάνετε έκτρωση αλλά η κύηση είναι 

μεγαλύτερη από 12 εβδομάδες, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για άδεια για άμβλωση. 

Μπορείτε να το κάνετε αυτό μέχρι το τέλος της 22ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης. Η έγκριση 

της άμβλωσης προϋποθέτει ότι τρεις επαγγελματίες στη διαβούλευση θεωρούν ότι 

υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για τη διακοπή της εγκυμοσύνης.  

Όλοι οι βάσιμοι λόγοι για την καθυστερημένη άμβλωση ευθυγραμμίζονται με τον εθνικό νόμο 

περί υγείας σχετικά με την άμβλωση και μπορούν να αναγνωστούν στην αρχική σελίδα των 

εθνικών συμβουλίων υγείας. 

Οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να κάνουν έφεση στην απόφαση του Συμβουλίου 

αμβλώσεων στο Συμβούλιο εκτρώσεων. 

Εάν ένα άτομο έχει καθυστερημένη άμβλωση, αυτό το άτομο έχει την ευκαιρία να λάβει 

επιχορήγηση για ψυχολογική θεραπεία. 

Πηγή: Εθνικό Συμβούλιο Υγείας 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/8147748CEC6140FF9112674B5EF1307B.

ashx 

 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 
 

Όλα τα θέματα σχετικά με τις μεταγγίσεις αίματος στη Δανία τυγχάνουν διαχείρισης από την 

τράπεζα αίματος και υποστηρίζονται σθεναρά από την Ένωση δωρητών αίματος στη Δανία. 

Και οι δύο έχουν μια πολύ διδακτική 

αρχική σελίδα για το τι, πότε και πώς οι 

άνθρωποι γίνονται δωρητές. Είναι 

εύκολο να βρεις ένα τόπο δωρεάς 

κοντά σου στη Δανία. Γενικά, η Δανία 

δεν είναι σε έλλειψη αίματος. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. 

Πριν από την έναρξη της θεραπείας με 

συστατικά του αίματος, ο γιατρός 

πρέπει να λάβει την ενημερωμένη συγκατάθεση του ασθενούς, σύμφωνα με την πράξη 4 

στην εθνική κατευθυντήρια γραμμή της μεταγγίσεως αίματος. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τις διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές με το αίμα και τον κίνδυνο 

επιπλοκών και παρενεργειών αυτών των θεραπειών. 

 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/8147748CEC6140FF9112674B5EF1307B.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/8147748CEC6140FF9112674B5EF1307B.ashx
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Σε περίπτωση τρέχουσας ασθένειας, ο ασθενής μπορεί να αρνηθεί να λάβει αίμα ή προϊόντα 

αίματος. Η απόρριψη πρέπει να χορηγείται σε σχέση με την τρέχουσα ασθένεια και να 

βασίζεται σε πληροφορίες από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τις 

συνέπειες της αποφυγής της προμήθειας αίματος ή προϊόντων αίματος κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας. 

Ένας επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να κινήσει ή να συνεχίσει τη θεραπεία 

χωρίς συγκατάθεση σε πολύ ειδικές καταστάσεις. Πρόκειται για τη θεραπεία ασθενών που 

έχουν προσωρινά ή μόνιμα έλλειψη της δυνατότητας να παρέχουν συγκατάθεση κατόπιν 

ενημέρωσης ή είναι κάτω των 15 ετών, και οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση όπου 

απαιτείται άμεση θεραπεία για την επιβίωση του ασθενούς ή μακροπρόθεσμα για να 

βελτιωθούν οι πιθανότητες της επιβίωσης ή για μια σημαντικά καλύτερη έκβαση της 

θεραπείας. Λίγοι άνθρωποι δεν κάνουν μετάγγιση λόγω θρησκευτικών λόγων.  

Σήμερα υπάρχουν περίπου 218.000 εθελοντές, άμισθοι αιμοδότες. Παραδίδουν περίπου 

320,000 μονάδες αίματος στις τράπεζες αίματος των νοσοκομείων. 

Πηγή: https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldende-

karantaeneregler/ 

 

 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ. ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Η μεταμόσχευση οργάνων στη Δανία λαμβάνει χώρα σε ένα από τα τρία κέντρα 

μεταμόσχευσης αντίστοιχα. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ώρχους, το πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο του Οντένσε και το εθνικό νοσοκομείο (Rigshospitalet). 

Το ήπαρ και οι πνεύμονες μεταμοσχεύονται στο Rigshospitalet, καρδιές στο Rigshospitalet 

και στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Aarhus και νεφροί και στα 3 κέντρα. 

Το προσωπικό των μονάδων εντατικής θεραπείας μπορεί να έλθει σε επαφή με τα κέντρα 

μεταμόσχευσης όλο το εικοσιτετράωρο, και να τους ενημερώσει εάν ένας ασθενής είναι 

καταχωρημένος στο μητρώο δωρητών και να αξιολογήσει την ιατρική κατάσταση του 

ασθενούς ως δότη. 

Το προσωπικό του κέντρου μεταμοσχεύσεων συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ της μονάδας 

εντατικής θεραπείας και του κέντρου μεταμοσχεύσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

δωρεάς. Η εσωτερική οργάνωση ποικίλλει μεταξύ των κέντρων. 

Το συνολικό δίκαιο της υγείας, νόμος αριθ. 546, της 24ης Ιουνίου 2005, περιέχει στο § 53 

κανόνες για τη συγκατάθεση για μεταμόσχευση από αποθανόντα. 

https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldende-karantaeneregler/
https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldende-karantaeneregler/
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Η κλινική διάγνωση του θανάτου του εγκεφάλου περιγράφεται λεπτομερώς στον κατάλογο 

ελέγχου για τον προσδιορισμό της εγκεφαλικής νόσου, που παρασκευάζεται από την 

Επιτροπή εγκεφαλικής νόσου υπό τη δανική Νευροχειρουργική Εταιρεία. 

Δωρεά οργάνων από ζώντες δότες 

Στη Δανία, μεταμοσχεύονται νεφροί από αποθανόντες δότες και νεφροί από ζώντες δότες 

με στενές συγγένεια με τον ασθενή. 

Ο συντονισμός της δωρεάς και της μεταμόσχευσης δωρητών από ζώντες δότες διεξάγεται 

σε συνεργασία μεταξύ των Κέντρων μεταμόσχευσης και του νέου τμήματος ιατρικής με το 

οποίο συνδέεται ο ασθενής. 

 

Πως γίνεται κανείς δωρητής οργάνων; 

Οι άνθρωποι μπορούν να αποφασίσουν για τη δωρεά οργάνων με τρεις διαφορετικούς 

τρόπους. Ο καθένας είναι εξίσου νομικά έγκυρος. 

• Στο μητρώο δωρητών 

• Στις κάρτες δωρητών, τις οποίες πρέπει να φορέσετε 

• Με προφορική δήλωση στους συγγενείς σας 

Οι πολίτες ενθαρρύνονται να καταχωρήσουν τη δήλωση τους στο μητρώο δωρητών και 

ταυτόχρονα να ενημερώσουν για την απόφασή τους στην οικογένεια, ώστε η οικογένεια και 

οι γιατροί γνωρίζουν την απόφαση του ατόμου αν τεθεί σε εφαρμογή στη δωρεά οργάνων. 

Προσπάθειες προσανατολισμένες στον πληθυσμό 

Η Δανία είναι περισσότερο ή λιγότερο σε συνεχή έλλειψη οργάνων. Η προθυμία φαίνεται να 

μην είναι μεγάλη. Έρευνες δείχνουν ότι εμείς περισσότερο ή λιγότερο όλοι θα θέλαμε να 

λάβουμε, αλλά..... Το δανικό κέντρο δωρεάς οργάνων συμβάλλει στην ενημέρωση του 

πληθυσμού στη Δανία μέσω πληροφοριών για τη δωρεά οργάνων. Οι πληροφορίες δωρεάς 

οργάνων παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες σχετικά με τη δωρεά οργάνων μέσω 

διαδικτυακών καναλιών και διαλέξεων και τοπικών εκδηλώσεων. 

Μπορείτε να διαβάσετε στα Αγγλικά, περισσότερα σχετικά με τις δανικές πληροφορίες για 

τον πληθυσμό στο www.organdonor.dk.  

Επιπλέον, το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας είναι υπεύθυνο για τις προσπάθειες πληροφόρησης 

που απευθύνονται στον πληθυσμό για τη δωρεά οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της 

διαχείρισης και της διανομής κεφαλαίων δωρητών. 

Διεθνής Συνεργασία 

http://www.organdonor.dk/
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Τα Δανικά κέντρα μεταμόσχευσης αποτελούν μέρος μιας διεθνούς συνεργασίας για τις 

ανταλλαγές οργάνων με τις άλλες σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, 

Νορβηγία και Σουηδία) μέσω της μεταμόσχευσης Scandia. 

 Οι ανταλλαγές οργάνων διεξάγονται μετά από ειδικές συμφωνίες μεταξύ των 10 Κέντρων 

μεταμόσχευσης στη μεταμόσχευση Scandia, των οποίων οι ασθενείς έχουν ειδική και 

επείγουσα ανάγκη για όργανα, ή εάν υπάρχουν διαθέσιμα όργανα χωρίς άμεσους 

παραλήπτες στην ίδια χώρα. 

Επιπλέον, συνεργασία με παρόμοιους 

πανευρωπαϊκούς οργανισμούς, 

συμπεριλαμβανομένης της Eurotransplant. 

Στον πίνακα εμφανίζονται οι αριθμοί των 

μεταμοσχευμένων στη Δανία 2007 έως 2017 

Σχετικά με τους αριθμούς 

• Το γράφημα δείχνει τον αριθμό των δοτών 

από τους οποίους μεταμοσχεύεται τουλάχιστον 

ένα όργανο. Κατά μέσο όρο, 3-4 όργανα 

μεταμοσχεύθηκαν σε 2017 ανά δότη. 

•To 2017, ο αρχαιότερος δότης ήταν 84 ετών. 

Μαζί με άλλους δύο δωρητές πάνω από 80, 

δώρησαν πέντε νεφρούς και ένας ζούσε. 

• το 29% των δοτών ήταν άνω των 70 ετών. 

Το γράφημα δείχνει την ηλικία των 103 δοτών, 

όπου η χειρουργική επέμβαση του δότη 

ξεκίνησε το 2017. Σε έξι περιπτώσεις, τα 

όργανα απέτυχαν να χρησιμοποιηθούν για 

μεταμόσχευση. Ως εκ τούτου, 97 δωρητές 

συγκεντρώθηκαν από τους οποίους 

τουλάχιστον ένα όργανο μεταμοσχεύθηκε. 

Πηγές 

• Scandia transplant, Ιανουάριος 2018. 

• Μεταμοσχευτικά κέντρα Rigshospitalet, Aarhus 

University Hospital και Odense University Hospital, Ιανουάριος 2018. 

 

[Fang læserens opmærksomhed med et 

citat fra dokumentet, eller brug denne 

plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. 

Du kan trække dette tekstfelt til andre 

steder på siden.] 

 


