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Πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Σύσκεψη – διαβούλευση για την εκτίμηση του αριθμού των πολιτών τρίτων χωρών προς
μετάκληση τους για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και
υψηλής εξειδίκευσης.
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αρ. 32528/1054/10-08-2020 έγγραφο των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων και Μετανάστευσης & Ασύλου όπως μας κοινοποιήθηκε με το αρ. 590145/1208-2020 έγγραφο του Γρ. Περιφερειάρχη.
Ι. Διοργάνωση σύσκεψης
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, καλούνται σε σύσκεψη, που θα λάβει χώρα την
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
(Αιγάλεω 5 και Κάστορος, 3ος όροφος - αίθουσα συσκέψεων), οι αγροτικοί και αλιευτικοί σύλλογοι
των περιοχών αρμοδιότητας σας σχετικά με την εκτίμηση του αριθμού των πολιτών τρίτων χωρών
και τις ειδικότητες για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση αλιεργατών και
απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης για τα έτη 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11
του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄).
Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης κ.
Βατικιώτη Νικόλαου.
ΙΙ. Υποβολή έκθεσης
1. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 66224/2014 (ΦΕΚ 7 Β΄) καλούνται οι εργοδοτικοί φορείς να υποβάλλουν
σχετική έκθεση αναφορικά με την εκτίμηση τους για τον αριθμό θέσεων εργαζομένων που θα
καλυφθούν με την διαδικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών για την διετία 20212022.
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2. Η έκθεση των φορέων πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία :
Α) Ειδικότητες που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του φορέα σας
Β) Είδος απασχόλησης (εξαρτημένη εργασία – άρθρο 12 ν. 4251/2014), εποχική απασχόληση (άρθρο
13 ν.4251/2014), απασχόληση αλιεργάτη (άρθρο 14 ν. 4251/2014) ή απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
(άρθρα 109-1027 ν. 4251/2014)
Γ) Πιθανή χώρα προέλευσης εργαζομένων
Δ) Αιτιολόγηση βασιζόμενη σε πραγματικά στοιχεία
3. Η ανωτέρω έκθεση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση : ant.nison@patt.gov.gr
III. Δημοσιότητα διαβούλευσης
Το παρόν έγγραφο πρόσκλησης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής
(http://www.patt.gov.gr) και στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr).

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αποδέκτες προς ενέργεια :
- Γρ. κ.κ. Δημάρχων Π.Ε. Νήσων
(με την παράκληση να ενημερωθούν
οι αγροτικοί και αλιευτικοί σύλλογοι
των περιοχών αρμοδιότητας σας)
Κοινοποίηση :
- Γρ. Περιφερειάρχη
- Γρ. Εκτελεστικού Γραμματέα
- Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων
- Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Νήσων
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