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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οµιλία Υπεύθυνου της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Αδειών ∆ιαµονής κ.
Ευάγγελου Σακόπουλου
ΕΥ. ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ, κ. Γενικέ Γραµµατέα, κύριοι
Γενικοί Γραµµατείς, αγαπητές κυρίες και κύριοι, είµαι στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών
Αδειών ∆ιαµονής, η οποία ανήκει στη Γενική ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου.
Είναι µια καινούργια Υπηρεσία µε λίγα στελέχη που δούλεψαν αρκετά χρόνια για να
έρθει αυτή τη στιγµή µπροστά µας η ηλεκτρονική άδεια διαµονής. Μέσα από ένα
συντεταγµένο έργο συλλάβαµε, σχεδιάσαµε και αυτή τη στιγµή λειτουργούµε από 20
Φεβρουαρίου του 2017 την ηλεκτρονική άδεια διαµονής η οποία ήδη εκδίδεται και
παραδίδεται στους πολίτες τρίτων χωρών, αυτή τη στιγµή στις Υπηρεσίες ανά τη
χώρα.
Έχουµε σήµερα και θα δούµε όχι σε µεγάλο εύρος χρόνου, την ηλεκτρονική άδεια
διαµονής και το ενιαίο σηµείο επαφής, ένα επίσης σηµαντικό σηµείο τεχνολογικό,
κανονιστική υποχρέωση της χώρας, τη σχεδίαση της άδειας καθώς και τη δυνατότητα
περαιτέρω αξιοποίησης της άδειας όπου πρωτοπορεί το Υπουργείο µε αυτή.
Μιλάµε για την υλοποίηση ενός Ευρωπαϊκού Κανονισµού, αυτή τη στιγµή µιλάµε για
ένα αυτοτελές έγγραφο, το λέµε αυτοτελές γιατί είναι ένα έγγραφο που είναι
ανεξάρτητο, δεν εξαρτάται δηλαδή από κάτι άλλο και γι’ αυτό το λέµε κάποιες φορές
αυτοτελές, αν το ακούσετε ή το διαβάσετε σε κάποιες εγκυκλίους, απλά για
διευκρίνιση το αναφέρω, είναι η ηλεκτρονική άδεια διαµονής, είναι το ίδιο πράγµα,

είναι η κάρτα του πολίτη της χώρας, αντικαθιστά το αυτοκόλλητο, το sticker, τη
βινιέτα, η οποία αυτή τη στιγµή επικολλάται σαν άδεια διαµονής στο διαβατήριο του
πολίτη της χώρας.
Αυτή η βινιέτα δε διαθέτει αυτή τη στιγµή φωτογραφία, εξαρτόµαστε από τη
φωτογραφία που υπάρχει στο διαβατήριο, δεν είναι ηλεκτρονική, δεν έχει κάποιο
τσιπ, είναι ένα απλό χαρτί ασφαλείας, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως
είναι τα χαρτονοµίσµατα, για παράδειγµα κατ’ αντιστοιχία, έχει κριθεί πλέον ότι
πρέπει ν’ αντικατασταθεί εδώ και χρόνια και γι’ αυτό περνάµε σε κάτι καινούργιο.
Οπότε έχουµε τη βινιέτα όπως αυτή τη στιγµή επικολλάται πάνω σ’ ένα διαβατήριο,
είναι µια βινιέτα η οποία έχει σφραγιστεί, έχει υπογραφεί, βλέπετε ότι έχει αρκετά
κοµµάτια τα οποία είναι µη ηλεκτρονικά, έχει φυσική σφραγίδα, έχει φυσική
υπογραφή.
Αυτό σηµαίνει ότι δέχεται παραβιάσεις ως προς το χρόνο και την παραχάραξη της
σφραγίδας και της φυσικής υπογραφής και αυτό που κάνουµε, αυτό στο οποίο
µεταβαίνουµε, είναι η ηλεκτρονική άδεια, όπου πλέον πάνω της, στην
πραγµατικότητα όλη η σφραγίδα του κράτους είναι ψηφιακή και ως αυτή τη στιγµή
που µιλάµε, στο κοµµάτι αυτό το ψηφιακό δεν έχουµε κάποιες δυνατότητες
παραποίησης. Η υπογραφή που βλέπετε κάτω δεξιά, είναι υπογραφή του κατόχου.
Θα µιλήσουµε γι’ αυτή συγκεκριµένα στη συνέχεια.
Να πω ένα δεύτερο κοµµάτι µε το οποίο ασχολείται η Γενική ∆ιεύθυνση και η
Υπηρεσία µας, είναι το ενιαίο σηµείο επαφής, είναι µια ηλεκτρονική Υπηρεσία που
απαιτείται απ’ τον Κανονισµό τόσο για τις ηλεκτρονικές άδειες διαµονής όσο και για
τα ελληνικά διαβατήρια.
Απαιτείται ώστε να µπορούν τα κράτη µέλη µεταξύ τους να είναι σε συνεργασία ώστε
να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που διαθέτει το έντυπο, είτε είναι
αυτό κάρτα διαµονής είτε είναι διαβατήριο, κατόπιν εξουσιοδότησης φυσικά του
κράτους µέλους που εκδίδει αυτή την άδεια. Αυτό συµβαίνει για τη διασφάλιση και
την προστασία των δεδοµένων των πολιτών κάθε χώρας, άρα κάθε κράτος µέλος
διατηρεί το δικαίωµα να δίνει εξουσιοδότηση σε άλλο κράτος µέλος, δεν είναι
δηλαδή αυταπόδεικτη πρόσβαση ενός άλλου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
µπορεί να διαβάζει, ακόµα κι αν είναι Υπηρεσία τα στοιχεία όλα µιας κάρτας.
Κυρίως µιλάµε για την προστασία των βιοµετρικών δεδοµένων. Άρα τα βιοµετρικά
δεδοµένα είναι εξαιρετικά προστατευµένα, κρυπτογραφηµένα, δεν έχουν κανέναν

κίνδυνο αυτή τη στιγµή να χαθούν ή να τα διαβάσει κανείς πέρα από συγκεκριµένους
εξουσιοδοτηµένους φορείς και συγκεκριµένα σηµεία πρόσβασης.
Το περιεχόµενο της ηλεκτρονικής άδειας διαµονής στο οποίο θα επικεντρωθούµε και
θα κάνουµε την παρουσίασή µας, περιλαµβάνει βιογραφικά στοιχεία, δηλαδή
στοιχεία που αφορούν ονοµατεπώνυµο, την κατηγορία της άδειας, πού εκδόθηκε,
πότε γεννήθηκε ο κάτοχος της κάρτας, ποια είναι η ιθαγένειά του, τί διαβατήριο έχει
καθώς επίσης και παρατηρήσεις εθνικής χρήσης.
Περιλαµβάνει επίσης φυσική υπογραφή η οποία έχει σαρωθεί και έχει εκτυπωθεί
πάνω του για όσους είναι τελειόφοιτοι ∆ηµοτικού, περιλαµβάνει επίσης ψηφιακά τη
φωτογραφία, το οποίο είναι πολύ σηµαντικό καθώς µπορεί κανείς να διαβάσει από
την κάρτα ψηφιακά τη φωτογραφία η οποία είναι ψηφιακά υπογεγραµµένη, δηλαδή
αντέχει οποιαδήποτε παραβίαση και παραχάραξη, µπορούµε να εντοπίσουµε αµέσως
αν κάτι έχει πάει στραβά εκεί.
Η ψηφιακή φωτογραφία προφανώς αποθηκεύεται σε κάποιο τσιπ το οποίο είναι
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας
(ICAO), φέρει η κάρτα και το ειδικό σήµα του ICAO πάνω αριστερά, όπως και τα
βιοµετρικά µας διαβατήρια το έχουν αυτό στο εξωτερικό φύλλο, τα ελληνικά
βιοµετρικά µας διαβατήρια.
Επιπλέον της βιοµετρικής φωτογραφίας, δηλαδή µιλάµε για µια φωτογραφία καθαρή
τύπου διαβατηρίου χωρίς κάποιο σκηνικό από πίσω, εντελώς διάφανη φωτογραφία,
δεν έχει παρθεί παρά µόνο σ’ εξειδικευµένο χώρο. Περιλαµβάνονται επίσης δύο
ψηφιακά σαρωµένα δακτυλικά αποτυπώµατα, συνήθως είναι οι δύο δείκτες, τα οποία
χρησιµοποιούνται εφ' όσον απαιτηθεί από κάποιον τελωνειακό έλεγχο εισόδου σε
τρίτη χώρα για περαιτέρω ταυτοποίηση.
Η εµπρόσθια

όψη της κάρτας ως πρότυπο, είναι αυτή. Περιλαµβάνει τα διάφορα

σηµεία στα οποία ο κανονισµός προβλέπει να συµπληρώσουν τα στοιχεία. Η επόµενη
είναι η οπίσθια, έτσι ήταν το πρότυπο µέχρι και φέτος, όταν την εξατοµικεύσαµε. Η
κάρτα είναι σε αυτή τη µορφή, περιλαµβάνει αριστερά µια φωτογραφία προσώπου
ασπρόµαυρη, στο κέντρο τα βιογραφικά στοιχεία και τον τύπο της άδειας, δεξιά
µέτρα ασφάλειας και την υπογραφή του κατόχου. Η κυµατοµορφή κάτω δεξιά είναι
δείγµα υπογραφής του κατόχου.
Στο πίσω µέρος, περιλαµβάνει µηχαναγνώσιµη ζώνη όπως και στα διαβατήρια για
διευκόλυνση της ανάγνωσης και πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία καθώς επίσης

περαιτέρω παρατηρήσεις όπως είναι η εθνικότητα, το άρθρο του νόµου από το οποίο
προκύπτει η συγκεκριµένη άδεια, το φύλο, ο τόπος και η ηµεροµηνία γέννησης.
Επίσης στην ελληνική έκδοση της κάρτας, έχουµε στο πίσω µέρος και έγχρωµη
φωτογραφία του κατόχου. ∆εύτερη φορά τη φωτογραφία δηλαδή στην ίδια κάρτα σαν
µέτρο ασφάλειας.
Πάµε να δούµε λιγάκι ένα-ένα τα σηµεία της κάρτας. Είναι πολύ απλά, απλά να τα
πούµε ένα-ένα για να µην έχετε απορίες. Το σηµάδι πάνω αριστερά του ICAO
σηµαίνει ότι η κάρτα αυτή περιλαµβάνει ασύρµατο ανεπαφικό τσιπ αντίστοιχης
τεχνολογίας των ανέπαφων καρτών των Τραπεζών, να το θέσω έτσι.
Η τεχνολογία του τσιπ είναι αντίστοιχη, η ασφάλειά του είναι πολύ µεγαλύτερη απ’
ό,τι των Τραπεζών. δε µπορείς να το διαβάσεις οπουδήποτε, δε µπορείς να έχεις
πρόσβαση στα στοιχεία εάν δεν έχεις φυσική επαφή στην κάρα. ∆ηλαδή αν κάποιος
πάρει την κάρτα, τη βάλει µέσα στην τσέπη του και κάποιος έρθει µ’ ένα µηχάνηµα
απ’ έξω, δε µπορεί να διαβάσει το τσιπ, σε αντίθεση µε την πιστωτική. Είναι άλλου
είδους η τεχνολογία προστασίας.
Έχει ληφθεί υπ' όψιν σ’ ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι κανονισµός αυτά τα οποία
ακολουθούµε έτσι κι αλλιώς, η προστασία των προσωπικών στοιχείων του κατόχου
κάθε κάρτας.
Έχουµε την ηµεροµηνία λήξης της άδειας, έχουµε στη συνέχεια τη φωτογραφία η
οποία έχει προκύψει από φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, πάνω δεξιά έχουµε τον
αριθµό, αλλά πριν από αυτό έχουµε τα δικαιώµατα και τους περιορισµούς ως προς
την πρόσβαση της εργασίας. ∆ηλαδή η κάρτα µπορεί εάν την επιδείξει κάποιος σε µια
άλλη υπηρεσία, µπορεί να καταλάβει εάν έχει δικαίωµα στην εργασία. Είναι σαφές
και υποχρεούµαστε να αναγράφουµε το δικαίωµα στην πρόσβαση της αγοράς
εργασίας.
Πάνω δεξιά είναι ο αριθµός του δελτίου της κάρτας, οπότε είναι ο µοναδικός αριθµός
δελτίου ηλεκτρονικής άδειας διαµονής. Ο τόπος και η ηµεροµηνία έκδοσης, η
κατηγορία της άδειας και η υπογραφή του κατόχου. Η υπογραφή του κατόχου δεν
υπάρχει ηλεκτρονικά. Υπάρχει µόνο τυπωµένη πάνω στην κάρτα. Αυτό ισχύει και
στο ελληνικό διαβατήριο.
Στο πίσω µέρος που βλέπουµε το κάτω µέρος της εικόνας που έχετε στην
παρουσίαση, υπάρχει η ηµεροµηνία και ο τόπος γέννησης. Είναι η χώρα γέννησης µε
τρία γράµµατα κατά το συντοµογραφικό του ICAO και η πόλη.

Υπάρχει µετά η µηχαναγνώσιµη ζώνη, το MRZ. Είναι προτυποποιηµένη
κωδικοποίηση των στοιχείων για γρήγορη ανάγνωση, κάποιες φορές µπορεί να σας
έχει τύχει σε ξενοδοχείο να διαβάσουν το διαβατήριό σας έτσι γρήγορα, ή όταν
γίνεται στο αεροδρόµιο στο γκισέ που κάνετε check in. Είναι για γρήγορη ανάγνωση
και για να µην γίνονται λάθη στην πληκτρολόγηση των στοιχείων του αλλοδαπού που
θέλει να ταξιδέψει, µε τρένο, µε αεροπλάνο κλπ.
Υπάρχει επίσης η ιθαγένεια του κατόχου και περαιτέρω παρατηρήσεις όπου κατά
κανόνα φαίνονται τα άρθρα του νόµου από τον οποίο προκύπτει η κατηγορία της
άδειας για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και της πρόσβασης σε δικαιώµατα που
µπορεί να έχει ο κάτοχος.
Να πούµε επί τροχάδην και σε υψηλό επίπεδο τα βασικά της διαδικασίας έκδοσης της
κάρτας. Είναι αρκετά τα στάδια. Τα περισσότερα από αυτά δεν παίρνουν πολύ χρόνο
και είναι όλα ψηφιακά. ∆ηλαδή τα έχουµε όλα σε on line σύστηµα που τηρείται στο
Υπουργείο, στην κεντρική υπηρεσία και όλες οι υπηρεσίες είναι on line απολύτως µε
όλους τους κανόνες ασφαλείας που απαιτούνται.
Έχουµε την υποβολή µε πλήρη δικαιολογητικά και την ταυτόχρονη – κατά κανόνα –
λήψη βιοµετρικών δεδοµένων, δακτυλικών αποτυπωµάτων και της φωτογραφίας.
Αυτό που κάνουµε επίσης είναι ότι σαρώνουµε και τα ταξιδιωτικά έγγραφα του
κατόχου, µε αποτέλεσµα την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση. Η δακτυλοσκόπηση, η λήψη
των δακτυλικών αποτυπωµάτων, γίνεται µε συσκευές ηλεκτρονικής σάρωσης,
δηλαδή µε µικρούς σαρωτές, όχι µε µελάνι. ∆εν λερώνεται δηλαδή ο κόσµος. Με τις
συσκευές που βλέπετε στα αριστερά σας παίρνουµε κατά κανόνα ένα δάχτυλο από
κάθε χέρι και µε τις εξαιρέσεις που τυχόν υπάρχουν και δεξιά βλέπετε µια συσκευή
ανάγνωσης της κάρτας όπου τοποθετείται αυτή η κάρτα και µε µια συγκεκριµένη
διαδικασία ασφαλείας µπορεί να αναγνωστεί το κοµµάτι που υπάρχει ψηφιακά.
Στη συνέχεια τα βιογραφικά και βιοµετρικά στοιχεία αποστέλλονται άµεσα ψηφιακά
στην κεντρική υπηρεσία. Αυτό σηµαίνει ότι στην υπηρεσία του one stop shop, των
αποκεντρωµένων διοικήσεων ή της Γραµµατείας της κεντρικής υπηρεσίας δεν
παραµένει τίποτα από τα στοιχεία. ∆ηλαδή εάν εκείνη τη στιγµή γίνει οποιαδήποτε
παραβίαση ασφαλείας, δεν θα µπορέσει να πάρει κάποιος τίποτα.
Αποστέλλονται µε ασφάλεια σε κεντρική βάση, όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία
και συνοδεύουν την αίτηση του αλλοδαπού. Στη συνέχεια οι ∆ιευθύνσεις, οι
Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, εφαρµόζοντας τη νοµοθεσία εκτελούν

τη διοικητική διαδικασία για να εξετάσουν τα δικαιολογητικά και στη συνέχεια να
εκδοθεί εφόσον τα δικαιολογητικά είναι έγκυρα, πλήρη και κατά το νόµο, η σχετική
διοικητική πράξη για την έκδοση της άδειας.
Η έκδοση αυτή, η απόφαση αυτή γίνεται και αυτή µε ψηφιακή επιβεβαίωση, µε
απόλυτη, σκληρή επιβεβαίωση της διεύθυνσης. Εφόσον υπάρχει αυτή η επιβεβαίωση
της διοικητικής απόφασης, τα στοιχεία όλα µαζί που πρόκειται να τοποθετηθούν στην
κάρτα περνάνε µια σειρά από ποιοτικούς ελέγχους στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών
Αδειών ∆ιαµονής στην κεντρική υπηρεσία. Έχει συσταθεί δηλαδή οµάδα η οποία
ελέγχει τα στοιχεία ώστε να µην υπάρχουν λάθη, γιατί ο αλλοδαπός, ο πολίτης της
τρίτης χώρας που θα λάβει την κάρτα του θέλει να την έχει ακέραια και σωστή και
για να διασφαλίσουµε το κύρος της κάρτας και της χώρας, όταν αυτή η κάρτα
ταξιδέψει στο εξωτερικό και κάποιος τη δει, ώστε να ξέρει ότι σαν ταυτοποιητικό
στοιχείο είναι 100%, αυτός που φαίνεται µπροστά του.
Έχουµε πραγµατικά σχεδόν µηδενίσει τα λάθη. ∆ηλαδή είµαστε πολύ κάτω από το
1% στις 100.000 σε επανεκτυπώσεις, τα οποία και αυτά ακόµα τα πιάνουµε.
Μια ενδεικτική κάρτα του συστήµατος που χρησιµοποιούµε για την επιβεβαίωση των
στοιχείων. Βλέπουµε στα αριστερά το διαβατήριο του αιτούντα, τη φωτογραφία του,
υπογραφές και διάφορα άλλα στοιχεία. Επιτρέψτε µας να τα καλύψουµε µε
τετράγωνη επικάλυψη γιατί είναι προσωπικά στοιχεία, απλά να πάρετε µια ιδέα.
Στη συνέχεια η κάρτα είναι έτοιµη για εκτύπωση από το φορέα εκτύπωσης, δηλαδή
αυτό το ονοµάζουµε τεχνικά personalization, ή εξατοµίκευση, ή κάποιες φορές το
λέµε προσωποποίηση. ∆ηλαδή παίρνουµε το πλαστικό που είναι άδειο και το
κάνουµε για ένα συγκεκριµένο άνθρωπο. Το εξατοµικεύουµε για µια συγκεκριµένη
περίπτωση.
Αυτή η περίπτωση ηλεκτρονικά υπογράφεται µε την ηλεκτρονική αρχή πιστοποίησης
που τηρούµε στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Κι αυτό ισχύει για όλες τις
άδειες διαµονής. Στη συνέχεια η άδεια – ως εδώ είµαστε πλήρως ηλεκτρονικά,
δηλαδή δεν έχουµε τίποτα σε φυσικό µέσο. Σε εκείνο το σηµείο παράγεται µια κάρτα,
µπαίνει σε ένα φάκελο και µε ασφαλή τρόπο αποστέλλεται στην υπηρεσία που θα
επιδοθεί στον πολίτη ξανά µε ασφάλεια και κατόπιν ελέγχου.
Εδώ εξαντλούµε τον ενδελεχή έλεγχο και προτού επιδώσουµε την τελική κάρτα την
ελέγχουµε σε δικούς µας µηχανισµούς στο σηµείο και µπροστά στον πολίτη ώστε να
είµαστε σίγουροι 100% ότι το αντικείµενο της δουλειάς που έχει γίνει από όλους τους

συναδέλφους σε όλα αυτά τα βήµατα, έχει τόσο φυσικά, δηλαδή τι έχει εκτυπωθεί,
όσο και ηλεκτρονικά 100% ακεραιότητα. Και ότι µιλάµε και για τον ίδιο ο οποίος
ταυτοποιείται εκείνη τη στιγµή και παραλαµβάνει την κάρτα.
Η διαδικασία αυτή είναι πλήρως ηλεκτρονική. Είναι πιθανότατα στο βαθµό αυτό η
πρώτη φορά που εκδίδεται µε τέτοιο τρόπο και για το βαθµό ασφαλείας που απαιτεί
αυτό το έγγραφο.
Πρόκειται για µια προσπάθεια διοικητική και τεχνολογική που θα µπορούσε να την
αποκαλέσει κανείς πρότυπο διαδικασίας για ταυτοποιητικό έγγραφο αυτής της
µορφής. Πιθανόν σε άλλα κράτη µέλη να συµβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Σε εµάς
καταφέραµε και συνέβη πρώτα στο υπουργείο το δικό µας στο βαθµό αυτό που
συµβαίνει ηλεκτρονικά και πλήρως για τον πολίτη.
Θεωρούµε ότι αυτό το µάθηµα που καταφέραµε

να περάσουµε, µπορεί να

αποτελέσει και καλή πρακτική, όπως µας λένε και τρίτοι από την Τεχνική Βοήθεια
που λαµβάνει χώρα για οποιαδήποτε νέα κάρτα, ή ταυτοποιητικό στοιχείο περαιτέρω
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε. Είµαστε εδώ να συνδράµουµε.
Ένα άλλο κοµµάτι στο οποίο προχωράµε άµεσα, όπως είπε και ο κύριος Γενικός
Γραµµατέας, είναι να χρησιµοποιήσουµε την κάρτα αυτή ως ηλεκτρονική απόδειξη
της ταυτοποίησης. ∆ηλαδή να µπορεί κάποιος να πάει σε ένα φορέα παροχής για
παράδειγµα ενός δικαιώµατος ή µιας υπηρεσίας, να του δώσουµε τις προδιαγραφές
να διαβάζει την κάρτα και να µπορεί να ταυτοποιήσει όχι οπτικά, αλλά και
ηλεκτρονικά τον κάτοχο. Πολύ απλά να διαβάσει µια πολύ ωραία έγχρωµη
φωτογραφία που να κάνει τη ζωή του και την ταυτοποίησή του πολύ πιο εύκολη και
περαιτέρω να κρατήσει τα στοιχεία ακέραια που έχει η κάρτα, ώστε να µην γίνονται
λάθη πληκτρολόγησης, τυπογραφικά τα οποία βασανίζουν τη διοίκηση και κατ’
επέκταση βασανίζουν και τον πολίτη.

