Αθήνα, 20/10/2022
Αρ. πρωτ. 4581
Προς :
Περιφέρειες της Ελλάδας
Υπόψη
- Περιφερειαρχών,
- Αρμοδίων Aντιπεριφερειαρχών &
- Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης
Περιφερειών
Κοιν.: Υπουργείο Εργασίας
Υπόψη
- Γεν. Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων,
Υ & Α και Ένταξης στην Εργασία
κ. Κ. Αγραπιδά
- Διευθύντριας Ατομικών Ρυθμίσεων
κας Δ. Σταθοπούλου
Θέμα : «Εκτίμηση των αναγκών της επόμενης διετίας σε εργατικό δυναμικό από
τρίτες χώρες με την διαδικασία της μετάκλησης – Επείγουσα ανάγκη συμμετοχής
των εργοδοτικών φορέων εκπροσώπησης του κατασκευαστικού κλάδου».
Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 89536/27.09.22 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Αξιότιμοι κύριοι,
Βάσει της με αριθ. 66224/2014 (ΦΕΚ 7/Β/8-1-2015) ΚΥΑ, ανά διετία καλούνται οι
εργοδοτικοί φορείς σε διενέργεια σύσκεψης σχετικά με την εκτίμηση των αναγκών σε
εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση
κλπ που θα καλυφθούν με τη διαδικασία της μετάκλησης.
Για τα ανωτέρω οι εργοδοτικοί φορείς οφείλουν πριν την διενέργεια των συσκέψεων
να συντάσσουν έκθεση με την εκτίμησή τους για τον αριθμό των πολιτών τρίτων
χωρών, οι οποίοι είναι αναγκαίο να εισέλθουν στη χώρα μας με σκοπό την εργασία
κατά τα επόμενα δύο έτη.
Υπό αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να καταστεί εφικτή η συμπερίληψη των
ανάλογων αναγκών του κατασκευαστικού τομέα για την επόμενη διετία 2023-2024,
παρακαλούμε όπως άμεσα μας συμπεριλάβετε στους αποδέκτες της σχετικής
πρόσκλησης σε συνέχεια και του με αριθ. πρωτ. 89536/27.09.22 εγγράφου του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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Επισημαίνουμε ότι για την επιτυχή υλοποίηση των κατασκευαστικών έργων στην
Ελλάδα ο ορθός προγραμματισμός μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για εργασία σε
τεχνικά έργα σε όλη την επικράτεια της Χώρας αποκτά βαρύνουσα σημαντικότητα εάν
λάβουμε υπόψη:
- τις σημαντικές ελλείψεις που ήδη παρατηρούνται σε ημεδαπό προσωπικό,
- τον μεγάλο όγκο των κατασκευαστικών έργων που έχει σχεδιασθεί να υλοποιηθεί τα
αμέσως επόμενα έτη, κυρίως, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Με τιμή,
Για τον ΣΤΕΑΤ,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Συριανός

Εμμ. Βράϊλας
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