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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το έργο ηης Διεύθσνζης Αλλοδαπών & Μεηανάζηεσζης
ηης Αποκενηρωμένης Διοίκηζης Κρήηης
Με αφορμό ςυνϊντηςη εργαςύασ που πραγματοποιόθηκε ςτα γραφεύα τησ Αποκεντρωμϋνησ
Διούκηςησ Κρότησ, παρουςύα τησ υντονύςτριασ Μαρύασ Κοζυρϊκη, με θϋμα το νϋο θεςμικό
πλαύςιο για τουσ αλλοδαπούσ, τη μετανϊςτευςη και τισ υποχρεώςεισ των υπηρεςιών τησ
Αποκεντρωμϋνησ με ςτόχο την ϋγκυρη και ϊμεςη εξυπηρϋτηςη των πολιτών, παρουςιϊζουμε
ςτο κοινό κρύςιμα ςτοιχεύα και πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ϋργο τησ Δ/νςησ Αλλοδαπών και
Μετανϊςτευςησ του Υορϋα μασ.
Σα θϋματα των Αλλοδαπών και τησ Μετανϊςτευςησ αποτελούν αντικεύμενο των
Αποκεντρωμϋνων Διοικόςεων τησ Φώρασ με τισ επτϊ (7) αντύςτοιχεσ Δ/νςεισ Αλλοδαπών και
Μετανϊςτευςησ. Η Δ/νςη Αλλοδαπών και Μετανϊςτευςησ τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ
Κρότησ ϋχει ϋδρα το Ηρϊκλειο και αρμόδια Σμόματα ςε όλουσ τουσ νομούσ τησ Κρότησ.
Σο κύριο αντικεύμενο τησ Διεύθυνςησ εύναι η χορόγηςη, ανανϋωςη και ανϊκληςη αδειών
διαμονόσ υπό τη μορφό αυτοτελούσ εγγρϊφου με καταχωρημϋνα βιομετρικϊ δεδομϋνα ςε
υπηκόουσ τρύτων χωρών, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα. Δηλαδό η ϋκδοςη αδειών ςε
υπηκόουσ τρύτων χωρών με ςκοπό την εργαςύα, ςπουδϋσ, ϋρευνα υψηλόσ ειδύκευςησ,
επενδύςεισ, αγορϊ ακινότων, ςε οικονομικϊ ανεξϊρτητα ϊτομα, οικογενειακό επανϋνωςη και
ςε πολύτεσ τρύτων χωρών που εύναι ςύζυγοι ό μϋλη οικογϋνειασ Έλληνα. Από το ϋτοσ 2015
αρμοδιότητα των Αποκεντρωμϋνων Διοικόςεων αποτελεύ και η ϋκδοςη αδειών διαμονόσ ςε
πολύτεσ τρύτων χωρών που διαμϋνουν ςυνεχώσ ςτη χώρα για επτϊ ϋτη και εύναι αναγκαύα η
παραμονό τουσ ςτη χώρα μασ.
Από την επεξεργαςύα των ςτοιχεύων υποθϋςεων που χειρύζεται η Δ/νςη Αλλοδαπών και
Μετανϊςτευςησ τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Κρότησ, προκύπτουν ςημαντικϊ
ςυμπερϊςματα με αντύςτοιχεσ κοινωνικό-οικονομικϋσ προεκτϊςεισ.


ε 32.535 ανϋρχονται οι νόμιμοι αλλοδαπού με ϊδεια διαμονόσ ςε ιςχύ ςε ολόκληρη την
Κρότη. Σο 38% αυτών διαμϋνει ςτο νομό Ηρακλεύου. Σα ϊτομα αυτϊ ζουν μόνιμα με τισ
οικογϋνειεσ τουσ και εργϊζονται ςτον τόπο μασ ϋχοντασ εκπληρώςει τισ αςφαλιςτικϋσ
και τισ φορολογικϋσ τουσ ειςφορϋσ.
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Από το 2010, όταν ο αριθμόσ των μεταναςτών ανϋρχονταν ςε 38.333, παρουςιϊζεται
αυξομεύωςη ανϊ ϋτοσ, ενώ ςόμερα ο αριθμόσ των μεταναςτών ανϋρχεται ςε 32.535.



Οι Αλβανού εύναι η μεγαλύτερη αριθμητικϊ ομϊδα μεταναςτών ςτην Κρότη, η οπούα
ανϋρχεται ςε 22.025 ϊτομα, ςχεδόν το 68% των νομύμων αλλοδαπών ςτο νηςύ.



Μετϊ τουσ Αλβανούσ που αποτελούν την πολυπληθϋςτερη ομϊδα, ϋπονται Ρώςοι,
Ουκρανού, Ινδού, Γεωργιανού, ύριοι, Πακιςτανού, Μολδαβού, ϋρβοι και Κινϋζοι.



Αξιοςημεύωτο αποτελεύ το γεγονόσ ότι, από τουσ 1.181 Ινδούσ με ϊδεια διαμονόσ, το
98% αυτών βρύςκονται ςτο Ρϋθυμνο, με ελϊχιςτη παρουςύα ςτισ ϊλλεσ περιοχϋσ.
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Τπϊρχουν Φώρεσ με παρουςύα ενόσ μόνο ατόμου ςτην Κρότη όπωσ Αζερμπαώτζϊν, Ακτό
Ελεφαντοςτού, Γουατεμϊλα, Λϊοσ, Μογγολύα, Μονζαβύκη, ιϋρε Λεόνε, Σζαμϊικα και
Σουρκμενιςτϊν.
ε ολόκληρη την Κρότη εμφανύζονται 295 αλλοδαπού επενδυτϋσ-ιδιοκτότεσ ακινότων
από τουσ οπούουσ, οι 177 διαμϋνουν ςτο νομό Φανύων (ποςοςτό 60%).
Καθημερινϊ, η Δ/νςη Αλλοδαπών τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ εξυπηρετεύ ςυνολικϊ
390 περύπου ϊτομα ςε ολόκληρη την Κρότη μϋςω των Τπηρεςιών μιασ τϊςησ που
διαθϋτει ςτουσ τϋςςερισ νομούσ.

Η Δ/νςη Αλλοδαπών και Μετανϊςτευςησ τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Κρότησ ϋχει
καταςτεύ ςτη ςυνεύδηςη του κόςμου, ϋνασ αξιόλογοσ ςυμπαραςτϊτησ, ςε ολόκληρη τη
διαδικαςύα ϋνταξησ ατόμων ϊλλων Φωρών, ςτην κοινωνύα τησ Κρότησ. Προςπαθεύ
εκςυγχρονύζοντασ τισ δομϋσ τησ, με τη ςυνεχό κατϊρτιςη του προςωπικού τησ, να επιτελϋςει
το δύςκολο ϋργο που ϋχει επωμιςτεύ, με ςτόχο την ϋγκυρη και ϊμεςη ενημϋρωςη και
εξυπηρϋτηςη των πολιτών.
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