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ΘΕΜΑ: τατιςτική απεικόνιςη τησ Μετανάςτευςησ ςτην Περιφέρεια Κρήτησ
κατά τα έτη 2003-2007
τα πλαύςια τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ και του Πολιτικού χεδιαςμού ςχετικϊ με την
ανϊγκη βέλτιςτησ διαχείριςησ του ζητήματοσ τησ Μετανάςτευςησ ςτην Ελληνικό
Επικρϊτεια, η Τπηρεςύα μασ προϋβη ςτην ϋρευνα, εξαγωγό δεδομϋνων και ςύνταξη
ςτατιςτικών πινϊκων που αφορούν ςε επιλεγμϋνεσ πτυχϋσ του πολύπλευρου αυτού
φαινομϋνου ςτην Περιφϋρειϊ μασ. Επιςημαύνεται ότι παρϊ τον οργανωμϋνο και
μακρόπνοο ςχεδιαςμό τόςο του ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α, όςο και τησ Περιφϋρειασ αλλϊ και τησ
Επιχεύρηςησ Μηχανογρϊφηςησ του Δόμου Αθηναύων (ΔΑΕΜ) η οπούα μασ παρϋχει το
Ηλεκτρονικό ύςτημα eMigrants που αφορϊ ςτη διαχεύριςη τησ διαμονόσ και εργαςύασ
των υπηκόων τρύτων χωρών (υ.τ.χ.) ςτη χώρα μασ, το ςημαντικότερο μϋροσ τησ
επιτυχούσ διεκπεραύωςησ των ςχετικών αιτημϊτων των πολιτών εναπόκειται: α) ςτην
ορθή και πλήρη υποβολό των προβλεπομϋνων κϊθε φορϊ δικαιολογητικών εκ μϋρουσ
του αιτούντα υ.τ.χ. και β) ςτον ενδελεχή ϋλεγχο τησ αύτηςησ από τον οικεύο Δόμο και
ςτην εμπρόθεςμη διαβύβαςό τησ ςτην Τπηρεςύα μασ.
Επύ των ςτατιςτικών, η εξαγωγό των δεδομϋνων ϋγινε βϊςει των προκαθοριςμϋνων
Αναφορών που δύνει το ςύςτημα διαχεύριςησ αλλοδαπών eMigrants για την περύοδο
2003 μέχρι 2007 (Μάιοσ) ενώ ςτη ςυνϋχεια τα δεδομϋνα υπεβλόθηςαν ςε ποιοτικό
και ποςοτικό ϋλεγχο (αντιπαραβολό εξαχθϋντων αποτελεςμϊτων με ϊλλεσ πηγϋσ του
ςυςτόματοσ, ομαδοπούηςη και ταξινόμηςη των δεδομϋνων, παρϊςταςη τησ
πληροφορύασ με γραφικό τρόπο, κ.τ.λ.).

υναντόθηκαν δύο ςημαντικού περιοριςμού, οι οπούοι και επηρϋαςαν το εύροσ και την
ποικιλύα των ςτατιςτικών ςτοιχεύων: α) η ϋναρξη εφαρμογόσ του ηλεκτρονικού
ςυςτόματοσ από το 2003 (με τα όποια εγνωςμϋνα προβλόματα κατϊ το πρώτο ϋτοσ
εφαρμογόσ του) και β) η ελλιπόσ ςυμπλόρωςη εκ μϋρουσ των υ.τ.χ. και των Τπηρεςιών
των Δόμων των αιτόςεων για ϊδεια διαμονόσ. Εύναι ςαφϋσ ότι όταν η Τπηρεςύα μασ
παραλαμβϊνει αιτόςεισ από τουσ Δόμουσ οι οπούεσ αναγρϊφουν τα απολύτωσ
απαραύτητα ςτοιχεύα και μόνο αυτϊ, δεν εύναι δυνατό η εξαγωγό ςτατιςτικών
δεδομϋνων βϊςει ςτοιχεύων που δεν υπϊρχουν.
Επιςημαύνεται ότι η ανϊλυςη ϋγινε ςτα πλαύςια των δυνατοτότων (επιςτημονικών,
υπηρεςιακών, τεχνικών, κτλ) τησ Τπηρεςύασ μασ και παρακαλεύςτε να ερμηνεύςετε υπ’
αυτό το πρύςμα τόςο τα εξαχθϋντα αποτελϋςματα όςο και τισ αναλύςεισ που
ακολουθούν. ε καμύα περύπτωςη δεν θα μπορούςαμε να υποκαταςτόςουμε τα
ςύγχρονα επιςτημονικϊ εργαλεύα ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ. ε κϊθε πϊντωσ περύπτωςη,
θεωρούμε ότι οι ςυνημμϋνοι πύνακεσ αποδύδουν με ιδιαύτερα ρεαλιςτικό και επύκαιρο
τρόπο την εικόνα τησ παρουςύασ των υ.τ.χ. ςτην Περιφϋρειϊ μασ, περιγρϊφουν γενικϋσ
τϊςεισ και κατευθύνςεισ και μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για την εξαγωγό χρόςιμων
διοικητικών και κοινωνιολογικών ςυμπεραςμϊτων.
Αναλυτικϊ, ϋχουν δημιουργηθεύ οι εξόσ πύνακεσ:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΣΟΙΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ
ΝΟΜΙΜΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΕΚΔΟΘΕΙΕ ΑΔΕΙΕ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΕΣΟ
ΕΚΔΟΘΕΙΕ ΑΔΕΙΕ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ
ΝΟΜΙΜΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΥΤΛΟ
ΝΟΜΙΜΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ (4 πίνακεσ)
ΕΚΔΟΘΕΙΕ ΑΔΕΙΕ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑ

1. ΝΟΜΙΜΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΝΑ
ΝΟΜΟ

Επεξόγηςη πινϊκων:

[ΠΙΝΑΚΑ 1]: Παρουςιϊζεται η αριθμητικό παρουςύα νομίμων αλλοδαπών ανϊ Νομό.
Οι αριθμού αφορούν ςε μεμονωμένα άτομα τα οπούα ζουν ςήμερα με νόμιμη ϊδεια ςε
ιςχύ ςτην Περιφϋρεια Κρότησ. Σο ςύνολο των νομίμωσ διαμενόντων αλλοδαπών ςτην
Περιφϋρειϊ μασ ανϋρχεται ςτα 29664 ϊτομα.
Πρϋπει να γύνει ςαφϋσ ότι ςυνολική εικόνα όλων των διαμενόντων ςτην Κρήτη
υ.τ.χ. δεν μπορεύ να δοθεύ από την Τπηρεςύα μασ, καθώσ δεν εύναι δυνατόν να
ελεγχθεύ/παρακολουθηθεύ η παρουςύα ενόσ αλλοδαπού ςτην Περιφϋρεια αφού λήξει η
νόμιμη άδεια διαμονήσ του. Η Τπηρεςύα δεν μπορεύ να γνωρύζει (και να
εκμεταλλευθεύ ςτατιςτικϊ την πληροφορύα) εϊν ο εν λόγω αλλοδαπόσ διαβιεύ
παρϊνομα ςτη Χώρα ό ϋχει αποχωρόςει από αυτόν.
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2. ΕΚΔΟΘΕΙΕ ΑΔΕΙΕ ΑΝΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΕΣΟ

[ΠΙΝΑΚΑ 2]: τον πύνακα αυτό παρουςιϊζεται το ςύνολο των εκδοθειςών αδειών τησ
Δ/νςησ μασ ανϊ Νομό και ϋτοσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, παρουςιϊζεται α) το ςύνολο των
αδειών που εξϋδωςε κϊθε Σμόμα τησ Τπηρεςύασ μασ β) το ςύνολο των εκδοθειςών
αδειών από τη Δ/νςη μασ ςυνολικϊ κατ’ ϋτοσ.
3. ΕΚΔΟΘΕΙΕ ΑΔΕΙΕ ΑΝΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ

[ΠΙΝΑΚΑ 3]: τον πύνακα αυτό παρουςιϊζεται το ςύνολο των εκδοθειςών αδειών τησ
Δ/νςησ μασ ανϊ Νομό και υπηκοότητα. Αν και ςτα αρχεύα μασ φαύνεται ότι ςτην
Περιφϋρειϊ μασ κατοικούν υπόκοοι ςχεδόν κϊθε τρύτησ χώρασ, ωςτόςο ςτη γραφικό
παρϊςταςη αλλϊ και ςτον εξηγητικό πύνακα παρουςιϊζονται οι 11 πολυπληθϋςτερεσ
υπηκοότητεσ. Με βϊςη λοιπόν τα ςτοιχεύα αυτϊ, περύπου το 51% των αδειών που ϋχει
διαχειριςτεύ η Δ/νςη μασ από το 2003 αφορϊ ςε Αλβανούσ, ενώ ακολουθούν οι
Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι. Ενδιαφϋρον αρχικϊ παρουςιϊζει το ιδιαύτερα μικρό
ποςοςτό των υπηκόων Υιλιππινών (οι οπούοι εργϊζονται κυρύωσ ωσ Οικιακϋσ/-οι
βοηθού) ςτο Ρέθυμνο ςε ςύγκριςη με τουσ ϊλλουσ νομούσ, ενώ ενδιαφϋρον
παρουςιϊζει και το ιδιαύτερα υψηλό ποςοςτό των Αιγυπτίων ςτα Φανιά (οι οπούοι
εργϊζονται ςυνόθωσ ςτη χώρα μασ ωσ αλιεργϊτεσ).
4. ΝΟΜΙΜΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΝΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΥΤΛΟ

[ΠΙΝΑΚΑ 4]: τον πύνακα αυτό παρουςιϊζεται ςυγκριτικϊ ανϊ Νομό η παρουςύα του
ανδρικού και του γυναικεύου φύλου.
5. ΝΟΜΙΜΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΝΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ

[ΠΙΝΑΚΑ 5]: τουσ πύνακεσ αυτούσ (πρόκειται για 4 πύνακεσ (5.1, 5.2, 5.3, 5.4), ϋναν
για κϊθε Νομό) παρουςιϊζεται το πλόθοσ των νομίμων αλλοδαπών (όςων δηλαδό
ϋχουν ςήμερα νόμιμη ϊδεια διαμονόσ ςε ιςχύ) ςε κϊθε Νομό τησ Περιφϋρειασ Κρότησ
και ςτη ςυνϋχεια ανϊ Δόμο. Οι πύνακεσ αυτού επιχειρούν να ςκιαγραφόςουν τη
διαςπορά των αλλοδαπών ανϊ Δόμο ό με ϊλλα λόγια την έκταςη και το βάθοσ τησ
Μετανάςτευςησ ςε κϊθε Δόμο τησ Περιφϋρειϊσ μασ. Αρχικϊ, επιβεβαιώνεται η
αυτονόητη ύςωσ εικόνα ότι περύπου το 55% των μεταναςτών τησ Κρότησ επιλϋγει τα
μεγϊλα αςτικϊ κϋντρα ςε κϊθε Νομό (Ηρϊκλειο, Ρϋθυμνο, Ιερϊπετρα) με εξαύρεςη τα
Χανιϊ τα οπούα φαύνεται να τα προτιμϊ το 39,5% του ςυνόλου των μεταναςτών του Ν.
Χανύων. Από το ςημεύο αυτό και μετϊ, η διαςπορϊ ακολουθεύ φυγόκεντρη τϊςη προσ τισ
μϊλλον τουριςτικϋσ περιοχϋσ (Χερςόνηςοσ, Αρκϊδι, Πλατανιϊσ, Αγ. Νικόλαοσ) και
αποκεντρώνεται ςταδιακϊ ςτουσ υπόλοιπουσ Δόμουσ.
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6. ΕΚΔΟΘΕΙΕ ΑΔΕΙΕ ΑΝΑ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑ

[ΠΙΝΑΚΑ 6]: τον πύνακα αυτό παρουςιϊζεται το ςύνολο των εκδοθειςών αδειών τησ
Δ/νςησ μασ με βϊςη την κατηγορύα τησ ϊδειασ, αν δηλαδό πρόκειται για εξαρτημϋνη
εργαςύα, ανεξϊρτητη οικονομικό δραςτηριότητα, ςπουδϋσ, κ.τ.λ. Παρατηρεύται αρχικώσ
ότι η ςημαντικότερη αιτύα παρουςύασ ενόσ υ.τ.χ. ςτην Περιφϋρειϊ μασ εύναι η παροχό
εξαρτημϋνησ εργαςύασ (υπϊλληλοι, εργϊτεσ γησ, οικοδόμοι, κ.τ.λ.) ςε ποςοςτό περύπου
67%. Η γραφικό παρϊςταςη παρουςιϊζει τουσ επτϊ ςυχνότερουσ λόγουσ ϋκδοςησ
ϊδειασ διαμονόσ οι οπούοι αντιπροςωπεύουν περύπου το 97,8% του ςυνόλου. Οι
υπόλοιπεσ 35 κατηγορίεσ μοιρϊζονται το εναπομεύναν 2,2% επύ του ςυνόλου.
Σα παραςχεθϋντα ςτοιχεύα φϋρουν αναγκαςτικϊ τα προτερόματα και τα
μειονεκτόματα που εγγενώσ φϋρει κϊθε εύδουσ ηλεκτρονικό/ψηφιακό τεκμηρύωςη και
αρχειοθϋτηςη. Εϊν τα δεδομϋνα υπϊρχουν ςτην πρωτογενό τουσ μορφό (αιτόςεισ
αλλοδαπών), τότε υπϊρχουν και κατϊ τη δευτερογενό, ψηφιακό τουσ επεξεργαςύα. Εϊν
τα δεδομϋνα δεν υπϊρχουν ςτην πρωτογενό τουσ μορφό ό υπϊρχουν αλλϊ η ψηφιακό
τουσ επεξεργαςύα δεν προβλϋπεται από το ςύςτημα Διαχεύριςησ, τότε δευτερογενώσ τα
ςτοιχεύα αυτϊ θεωρούνται ωσ μη υπϊρχοντα, αφού επύ αυτών δεν εύναι δυνατόν να
εκτελεςτούν ερωτόματα.
Παραθϋτουμε τϋλοσ ςε Παρϊρτημα Δελτύο Σύπου για δημοςιογραφικό χρόςη.

Ε.Γ.Γ

Η Δ/ΝΣΡΙΑ

ΑΙΚ/ΝΗ ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ

υνημμένα:
1. Εννϋα (9) πύνακεσ ςτατιςτικών ςτοιχείων
2. Παρϊρτημα Δελτίο Σύπου
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Στα πλαίςια τησ Εθνικήσ Στρατηγικήσ και του Πολιτικού Σχεδιαςμού ςχετικά με
την ανάγκη βέλτιςτησ διαχείριςησ του ζητήματοσ τησ Μετανάςτευςησ ςτην
Ελληνική Επικράτεια, η Δ/νςη Αςτικήσ Κατάςταςησ & Αλλοδαπών &
Μετανάςτευςησ προέβη ςτην έρευνα, εξαγωγή δεδομένων και ςύνταξη
ςτατιςτικών πινάκων που αφορούν ςε επιλεγμένεσ πτυχέσ του πολύπλευρου
αυτού φαινομένου ςτην Περιφέρειά μασ.
Επιςημαίνεται ότι παρά τον οργανωμένο και μακρόπνοο ςχεδιαςμό τόςο του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, όςο και τησ Περιφέρειασ αλλά και τησ Επιχείρηςησ Μηχανογράφηςησ
του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ) η οποία μασ παρέχει το Ηλεκτρονικό Σύςτημα
eMigrants που αφορά τη διαχείριςη εν γένει τησ διαμονήσ και εργαςίασ των
υπηκόων τρίτων χωρών (υ.τ.χ.) ςτη Χώρα, το ςημαντικότερο μέροσ τησ επιτυχούσ
διεκπεραίωςησ των ςχετικών αιτημάτων των πολιτών εναπόκειται: α) ςτην
εξαρχήσ

ορθή

και

πλήρη

υποβολή

των

προβλεπομένων

κάθε

φορά

δικαιολογητικών εκ μέρουσ του αιτούντα υ.τ.χ. και β) ςτον ενδελεχή έλεγχο τησ
αίτηςησ από τον οικείο Δήμο και ςτην εμπρόθεςμη διαβίβαςη αυτήσ ςτην
Υπηρεςία μασ.
Στουσ ςτατιςτικούσ πίνακεσ εμφανίζονται με γραφικό τρόπο διάφορεσ πτυχέσ του
φαινομένου τησ Μετανάςτευςησ ςτην Κρήτη από το 2003 μέχρι και ςήμερα και
πιςτεύουμε ότι θα καταςτούν χρήςιμοι για πολλαπλέσ αναγνώςεισ, ανάλογα με
την εκάςτοτε οπτική γωνία ανάλυςησ.

Η Δ/ΝΣΡΙΑ
ΑΙΚ/ΝΗ ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ
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