
1  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ IV 

 ΕΠΕΙΓΟΝ 

 Αθήνα,   27/ 09/ 2022 

Αρ. Πρωτ.: 89536 

Δ/νση : Σταδίου 29,10110, Αθήνα ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Πληροφορίες : Δ. Σταθοπούλου 
Μ. Αργύρη 

  

Τηλ. : 2131516540/025   

Email : thstathopoulou@ypakp.gr 
  margiri@ypakp.gr 

  

 

 
 

ΘΕΜΑ : Διαδικασία εκτίμησης των αναγκών σε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες 
με τη διαδικασία της μετάκλησης. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4251/2014 (Α΄ 80) «Κώδικας Μετανάστευσης, 
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», κάθε δύο έτη εκδίδεται ΚΥΑ με την οποία 
ορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εργασία (εξαρτημένη, εποχική, αλιεργάτες και 
υψηλής ειδίκευσης) που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών, ανά Περιφέρεια και 
ειδικότητα απασχόλησης. 

Οι ανάγκες για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών καθορίζονται, μεταξύ 
άλλων, με διαβούλευση μεταξύ των Περιφερειών και των εργοδοτών, λαμβάνοντας υπόψη 
μια σειρά παράγοντες όπως το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, τη σκοπιμότητα της 
απασχόλησης, την προσφορά εργασίας από ημεδαπούς, ευρωπαίους πολίτες ή νομίμως 
διαμένοντες στη χώρα πολίτες τρίτων χωρών ανά ειδικότητα και τα ποσοστά ανεργίας ανά 
τομέα απασχόλησης. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 66224/2014 (Β΄ 7), για την εκτίμηση του αριθμού πολιτών 
τρίτων χωρών για εργασία και των απαιτούμενων ειδικοτήτων, ακολουθείται η παρακάτω 
διαδικασία: 

• Οι Περιφέρειες της Χώρας αποστέλλουν υποχρεωτικά και αμελλητί στους 
εργοδοτικούς φορείς που εδρεύουν στα διοικητικά όριά τους (επιμελητήρια, ενώσεις 
και συνδέσμους επιχειρήσεων, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ενώσεις αλιέων 
κ.α.) πρόσκληση σε σύσκεψη για να καθοριστούν από κοινού οι ανάγκες σε εργατικό 
δυναμικό από τρίτες χώρες για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, 
απασχόληση αλιεργατών και σε εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης. 

• Πριν τη σύσκεψη οι εργοδοτικοί φορείς καλούνται (με την ανωτέρω πρόσκληση) να 
αποστείλουν στην Περιφέρεια έκθεση αναφορικά με την εκτίμησή τους για τον αριθμό 
των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι αναγκαίο να εισέλθουν με σκοπό την 
εργασία κατά τα δύο επόμενα έτη. 

• Κατά την κοινή σύσκεψη συζητούνται διεξοδικά οι απόψεις των εργοδοτικών φορέων 
και καταγράφονται σε πρακτικό. 

• Για τη διαμόρφωση γνώμης σχετικά με τις ανάγκες σε εργαζομένους από τρίτες χώρες, 
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ο Περιφερειάρχης συνεκτιμά τόσο τις απόψεις των εργοδοτικών φορέων όσο και το 
συμφέρον της εθνικής οικονομίας, ύστερα από σχετική εισήγηση των αρμόδιων 
υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν. 

• Ο οικείος Περιφερειάρχης αποστέλλει τη γνώμη του στα Υπουργεία Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος 
αναφέροντας αναλυτικά στοιχεία για τον ανώτατο αριθμό θέσεων εργασίας που 
κρίνεται σκόπιμο να καλυφθούν με μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών κατά τα 
επόμενα δύο έτη, ανά Περιφερειακή Ενότητα και ειδικότητα. Αποστέλλει επίσης τις 
έγγραφες γνώμες των εργοδοτικών φορέων και αντίγραφο του πρακτικού της κοινής 
σύσκεψης. 

Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί η γνώμη του οικείου Περιφερειάρχη η ΚΥΑ 
εκδίδεται βάσει των προσδοκώμενων αναγκών που προκύπτουν από στοιχεία επίσημων 
ερευνητικών φορέων και στοιχείων των παρελθόντων ετών για την εισδοχή 
μετακαλούμενων εργαζόμενων τρίτων χωρών στην εν λόγω Περιφέρεια.  

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, εντός τριάντα (30) 

ημερών από την παραλαβή του παρόντος, τις εκτιμήσεις σας (ανά περιφερειακή ενότητα) 
αναφορικά με τον αριθμό των θέσεων και τις ειδικότητες για εξαρτημένη εργασία, εποχική 
εργασία, αλιεργάτες και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης που θα καλυφθούν με τη 
διαδικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών κατά τα έτη 2023-2024, μαζί με τη 
σχετική τεκμηρίωση. 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

 
 
 
 

Εσωτερική διανομή 

Γραφείο Γενικής  Γραμματέως κα Α. Στρατηνάκη 
Γραφείο Γενικού Δ/ντη Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και 
Ένταξης στην Εργασία κου Κ. Αγραπιδά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
periferiarxis@pamth.gov.gr, korovesi@pamth.gov.gr, 
eleftheropouloss@pamth.gov.gr, 
mpapaioannou@xanthi.gr, 
sgemenetzis@pamth.gov.gr, 
anaptixi.evrou@pamth.gov.gr 

 

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  
periferiarxis@pkm.gov.gr, E.Fani@pkm.gov.gr, E.Dermedesioti@pkm.gov.gr, L 
lazaridis@pkm.gov.gr,sport@halkidiki.gov.gr, t.karapoulitidis@pella.gr, 
st.toumanidis@kilkis.pkm.gov.gr, n.zamanis@pieria.pkm.gov.gr, tzogia.s@imathia.kpm.gov.gr, 
bouxinos@serres.pkm.gov.gr, xatziiliadou@serres.pkm.gov.gr 

 

3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
info@pdm.gov.gr 

 

4. ΠεριφέρειαΗπείρου 
periferiarxis@php.gov.gr, i.anastasakis@php.gov.gr, g.gkatzianis@php.gov.gr, 
g.rizos@php.gov.gr 

 
 

5. Περιφέρεια Θεσσαλίας 
periferiarxis@thessaly.gov.gr, h.karakostas@thessaly.gov.gr 

 

6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Αλυκές Ποταμού, 49100, Κέρκυρα 

pin@pin.gov.gr, xmaxouti@pin.gov.gr, diaviou.lefkada@pin.gov.gr, 
minas.klaoudatos@pin.gov.gr , nelez@otenet.gr,  

 

7. Περιφέρεια ΔυτικήςΕλλάδας 
grafeio.pde@pde.gov.gr, n.tsolodimos@achaia.pde.gov.gr, k.roumeliotis@achaia.pde.gov.gr, 
ega1@aitnia.pde.gov.gr 

 

8. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
periferiarxis@pste.gov.gr, 
dmaet@pste.gov.gr 

 

9. ΠεριφέρειαΑττικής 
gperatt@patt.gov.gr, ant.dytikis@patt.gov.gr 

 

10. ΠεριφέρειαΠελοποννήσου 
ppel@ppel.gov.gr, magklari@arcadia.gr, mpazou@argolida.gr, mathisi@pekorinthias.gr, 
e.mixaloxrista@lakonia.gr, mfilippa@1733.syzefxis.gov.gr 

 

11. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
pv@pvaigaiou.gov.gr, 
emporiou@pvaigaiou.gov.gr, 
pantelarou@2529.syzefxis.gov.gr, 
patra.kiriakou@samos.gr, 
evgeneia.eirini@samos.gr 
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12. Περιφέρεια ΝοτίουΑιγαίου 
g.hatzimarkos@pnai.gov.gr, a.papanikola@rho.pnai.gov.gr, hr.loi@rho.pnai.gov.gr 

13. ΠεριφέρειαΚρήτης 
gram.pkr@crete.gov.gr, k.apostolaki@crete.gov.gr 

 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

1. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 
α. Γραφείο Υπουργού Μετανάστευσης 
και Ασύλου 
β. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής 

 

2. Ο.Α.Ε.Δ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
a5@oaed.gr, eko@oaed.gr 

 

3. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) 
president@oke-esc.eu,ipr@oke-esc.eu 
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