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Intellectual Output 1 – the Comparative Report is completed 
 
 

Η τελική έκθεση περιέχει ανάλυση της θεματικής 

του προγράμματος «KYR». Η έκθεση βασίζεται 

πανω στην έρευνα που διεξάχθηκε από τους 

εταίρους του KYR, με τις αναλύσεις του εθνικού 

πλαισίου πέντε χωρών της ΕΕ (Αυστρία, 

Κύπρος, Ισλανδία, Λιθουανία και Ισπανία). 

Πρωταρχικός της στόχος είναι να ενισχύσει την 

ανάπτυξη συλλογικών, καινοτόμων λύσεων στο 

ζήτημα της έλλειψης γνώσεων σχετικά με τα 

δικαιώματα των μετανάστων εργαζομένων στην 

ΕΕ. Προς εκπλήρωση αυτού του σκοπού, η 

τελική έκθεση περιλαμβάνει τα εξής. Πρώτο, 

περιλήψεις για κάθε ένα από τα εθνικά πλαίσια 

των πέντε χωρών, συμπεριλαμβανομένης μιας 

συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ τους. Δεύτερο, μια 

ενότητα με στατιστικές πληροφορίες σχετικά με 

την κατάσταση των μετανάστων εργαζομένων 

στις χώρες αυτών των χωρών. Τρίτο, μιά 

ενότητα που εξετάζει τις τρέχουσες νομοθεσίες, 

πολιτικές και πρακτικές που δείχνουν τα κενά 

που μπορεί να υπάρχουν σε αυτούς τους τομείς. 

Τέταρτο, μια αξιολόγηση των υφιστάμενων 

ορθών πρακτικών (τρεις από κάθε χώρα). Τέλος, 

η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει μια σειρά 

συνεντεύξεων με σχετικούς φορείς στον τομέα 

των δικαιωμάτων των μεταναστών εργασίας και 

εργαζομένων. Με αυτή την δομή η έκθεση 

προσφέρει μια εις βάθος επισκόπηση των κενών 

και των αναγκών που υπάρχουν σχετικά με τα 

δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων στις 

χώρες της ΕΕ.
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Ισλανδία  

Στην Ισλανδία, οι μετανάστες εργαζόμενοι δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα 

δικαιώματά τους, ιδίως αυτοί που δεν μιλούν Ισλανδικά ή Αγγλικά ή που δεν ανήκουν σε κάποια μεγάλη 

ομάδα μεταναστών που έχουν αναπτύξει το δικό τους δίκτυο υποστήριξης. Οι βασικές προκλήσεις για 

τους μετανάστες εργαζόμενους είναι τα γλωσσικά εμπόδια, η ανεπαρκής προσέγγιση, οι ασυνείδητες 

και συνειδητές διακρίσεις των εργοδοτών και η έλλειψη συντονισμού στην υποστήριξη των εργασιακών 

τους δικαιωμάτων. 

 

Cyprus 

In Cyprus, research has shown that there is a lack of awareness of migrant workers’ rights both by 
migrants as well as local employers. The key obstacles identified to contribute to this lack are 
language barriers, insufficient outreach, lack of continuity in awareness campaigns and the general 
discrimination faced by third-country national workers. 
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Για περισσότερες πληροφορίες για τις εθνικές ερευνητικές εκθέσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

https://kyr.lpf.lt/ 

 

Αυστρία 

Στην εθνική έκθεση κατέστη σαφές ότι στην Αυστρία, και ειδικά στο Ίνσμπρουκ και το Τιρόλο, υπάρχει μια 
μεγάλη προσφορά υπηρεσιών γενικού προσανατολισμού σταδιοδρομίας ειδικά για μετανάστες και 
πρόσφυγες. Ωστόσο, μόλις χρειάζονταν πληροφορίες σχετικά με το εργατικό δίκαιο πέρα από την αναζήτηση 
εργασίας, η προσφορά υπηρεσιών δεν ήταν διαθέσιμη. Οι κύριοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, όπως τα 
συνδικάτα ή το Επιμελητήριο Εργασίας, θεωρούν τους εαυτούς τους ως γενικούς παρόχους. Έτσι, υπάρχουν 
ελάχιστα σημεία επαφής που προσφέρουν πολύγλωσσο ενημερωτικό υλικό ή τη δυνατότητα οι μετανάστες 
να λάβουν νομικές συμβουλές σε γλώσσες εκτός από τα γερμανικά. 
 

Λιθουανία  
Συνοπτικά, οι μετανάστες που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζουν εμπόδια όπως 
η έλλειψη γνώσης της λιθουανικής γλώσσας, ασυμβατότητα των ικανοτήτων με τα πρότυπα της αγοράς της 
Λιθουανίας, άγνοια των δικαιωμάτων εργασίας και του νομικού πλαισίου της χώρας, διαθεσιμότητα 
στέγασης, οικογενειακές συνθήκες και πολιτιστικές διαφορές που εμποδίζουν την επίτευξη της επιθυμητής 
εργοδότησης στη Λιθουανία.  
 

Ισπανία 
Στην Ισπανία, οι μετανάστες είναι πιο ευάλωτοι από τους Ισπανούς εργαζόμενους, κυρίως επειδή εργάζονται 

σε τομείς με λιγότερο έλεγχο. Αυτό δημιουργεί καταστάσεις εκμετάλλευσης εργασίας και έλλειψης νομικών 

συμβάσεων. Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να 

αφήσουν καταχρηστικές θέσεις εργασίας, επειδή είναι η μόνη πηγή εισοδήματός τους. Επίσης, υπάρχει 

έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τους εργαζόμενου που βρίσκονται σε παράτυπη κατάσταση, κάτι που 

δυσκολεύει την επίγνωση των δικαιωμάτων τους. 

https://kyr.lpf.lt/

