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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οµιλία Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Μπαλάφα στην
ηµερίδα «Η νέα ηλεκτρονική άδεια διαµονής»

Γ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ: Κυρίες και κύριοι των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, αγαπητές
φίλες και φίλοι, καλή σας µέρα στη φιλόξενη και όµορφη αυτή αίθουσα του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Θα πούµε ορισµένα πράγµατα για το αντικείµενο,
το πλαίσιο του οποίου ήδη έθεσε ο κ. Υπουργός.
Τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς εξελίξεις και η συνεπακόλουθη πρωτοφανής µαζική
κίνηση πληθυσµών εξαιτίας των πολέµων στην ευρύτερη περιοχή της µέσης
ανατολής, της βόρειας Αφρικής και αλλού, καθώς και της τεράστιας ανισότητας
µεταξύ βορρά και νότου, ανατολής και δύσης, αναπόφευκτα έθεσε την προτεραιότητα
της Πολιτείας στη διαχείριση και τη φροντίδα των µεγάλων µεταναστευτικών και
προσφυγικών ροών.
Αυτό, όπως ήταν επόµενο, µε ιδιαίτερη ένταση συνέβη και στη χώρα µας, χώρα
πρώτης υποδοχής, στην οποία µετά το κλείσιµο των βορείων συνόρων τον Μάρτη του
2016, εγκλωβίστηκαν περίπου 60.000 αιτούντες διεθνούς προστασίας.
Στο διάστηµα που µεσολάβησε από την έναρξη αυτής της µεγάλης προσφυγικής µεταναστευτικής κρίσης µέχρι τις µέρες µας, χάρη στις προσπάθειες της κυβέρνησης,
χάρη στις προσπάθειες των εµπλεκόµενων φορέων, κρατικών, ανθρωπιστικών,

εθελοντικών και του λαού µας γενικά, και µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής καταφέραµε πολλά. Από τις υποτυπώδεις δοµές, τους ανεπαρκείς
ανθρώπινους πόρους, τη µικρή εµπειρία, µετά το κλείσιµο των συνόρων και την
κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, σε γενικές γραµµές έχει
αποκατασταθεί µια κανονικότητα στη διαχείριση του πληθυσµού που βρίσκεται υπό
καθεστώς αιτούντων διεθνούς προστασίας.
Παράλληλα, η σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής από το
Νοέµβριο του 2016 έθεσε τις βάσεις για την ολοένα και πιο συστηµατική, καθώς και
συνολική διαχείριση των µετακινούµενων πληθυσµών, είτε αυτοί έχουν προσφυγικό,
είτε έχουν µεταναστευτικό προφίλ.
Εκτός από τις 60.000 αυτές των εγκλωβισµένων µεταναστών και προσφύγων, που
εγκλωβίστηκαν κατά κανόνα χωρίς τη θέλησή τους, η φροντίδα των ανθρώπων αυτών
ουσιαστικά µονοπώλησε όλο το προηγούµενο διάστηµα το ενδιαφέρον µας και αυτό
ήταν αναπόφευκτο.
Επίσης, µονοπώλησε και το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης. Πέραν όµως από αυτές
τις 55.00 – 60.000, στη χώρα µας υπάρχουν περισσότεροι από 600.000 οικονοµικοί
µετανάστες. Ήδη το άλµα έγινε από τα τέλη της δεκαετίας ’80, αρχές δεκαετίας ’90.
Οι άνθρωποι αυτοί υπάρχουν, ζουν, κινούνται, δουλεύουν, είναι εδώ, είναι στον έναν
ή στον άλλο βαθµό και ενταγµένοι, µε πολλές παρατηρήσεις και αστερίσκους, αλλά
είναι. Υπάρχει επιπλέον ένας αριθµός, 100 – 150.000 µη καταγεγραµµένοι
αλλοδαποί, των οποίων η φροντίδα είναι επίσης υποχρέωση της Πολιτείας.
Η φροντίδα µας, η έγνοια µας, η µέριµνά µας οφείλει να είναι ίδια για κάποιον ή
κάποια που ζητά να εισέλθει και να µείνει νόµιµα στη χώρα µας, ανεξαρτήτως του
λόγου για τον οποίο το κάνει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που έρχονται να
διαµείνουν εδώ, για ένα µικρό ή µεγαλύτερο διάστηµα που δεν είναι πρόσφυγες και
µετανάστες. Είναι στελέχη επιχειρήσεων, οι οικογένειές τους, άνθρωποι που έρχονται
για σπουδές, για έρευνα και για άλλους λόγους.
Όλοι αυτοί και φυσικά οι µετανάστες, αναλόγως των ειδικών συνθηκών της κάθε
περίπτωσης, οφείλουν να κατέχουν υποχρεωτικά µια άδεια διαµονής µετά από αίτησή
τους στις αρµόδιες αρχές.
Υπάρχουν ήδη συγκεκριµένες κατηγορίες αδειών διαµονής. Τις λέω έτσι γιατί το
επόµενο διάστηµα θα ασχοληθούµε πιο πολύ µε όλα αυτά. θα µονοπωλήσει το
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προηγούµενο αντικείµενο το σύνολο της δραστηριότητάς µας. Είναι η άδεια διαµονής
για εργασία ή επαγγελµατικούς λόγους, από οικονοµικούς µετανάστες, µέχρι στελέχη
εταιρειών που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα.
Υπάρχει η άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς και άλλους λόγους.
Υπάρχει η άδεια διαµονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και
επαγγελµατική κατάρτιση. Η άδεια διαµονής για θύµατα εµπορίας ανθρώπων και
παράνοµης διακίνησης µεταναστών. Η άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση
και τέλος η άδεια διαµονής µακράς διάρκειας.
Ανάλογα της κατηγορίας τους οι άδειες διαµονής έχουν διάρκεια από 2 έως 5 - κατά
κανόνα - χρόνια διάρκεια και υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον συντρέχουν
οι λόγοι που ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία. Ο βασικός νόµος είναι ο νόµος
4251/2014.
Συνεχίζοντας πρέπει να πούµε ότι µε δεδοµένη την καθοριστική σηµασία της άδειας
διαµονής για το µετανάστη ή τη µετανάστρια, το καθεστώς που υπήρχε έως την 20η
Φεβρουαρίου 2017, οπότε και θεσµοθετήθηκε η ηλεκτρονική κάρτα αντί της
παραδοσιακής άδειας διαµονής, εκείνο το καθεστώς δηµιουργούσε πολλά
προβλήµατα και αγκυλώσεις.
Πέραν της ταλαιπωρίας και των µεγάλων καθυστερήσεων, δεν ήταν λίγες οι φορές
που παρατηρήθηκαν φαινόµενα πλαστογράφησης, πλαστών αδειών και δυστυχώς
υπήρξαν και φορές, µετρηµένες στα δάχτυλα των χεριών, που αρµόδιοι
κατηγορήθηκαν για χρηµατισµό και διαφθορά.
Στην περίπτωσή µας, η πρώτη µας µέριµνα ήταν η αντιµετώπιση του φαινοµένου της
πλαστογράφησης. Η γενικότερη πολιτική µας στη δηµόσια διοίκηση περιστρέφεται
γύρω από την απλοποίηση των διαδικασιών και την ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών
και εγγράφων. Με βάση τα δύο αυτά δεδοµένα ήταν αυταπόδεικτη η ανάγκη της
καθιέρωσης της ηλεκτρονικής κάρτας διαµονής.
Κατά τα άλλα, η ηλεκτρονική άδεια προσφέρει ένα ακόµα πολύ σηµαντικό όφελος
στους ενδιαφερόµενους. Αποτελεί έγγραφο ταυτοποίησης στις συναλλαγές τους µε το
ελληνικό δηµόσιο. Στην ηλεκτρονική κάρτα αναγράφονται τόσο τα προσωπικά
στοιχεία του διαµένοντος, όσο και τα βιοµετρικά στοιχεία για την ταυτοποίησή του,
αλλά και στοιχεία που προσδιορίζουν το καθεστώς υπό το οποίο διαµένει νόµιµα στη
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χώρα. Με λίγα λόγια η ηλεκτρονική κάρτα συνιστά αφενός έγγραφο ταυτοποίησης
και ταυτόχρονα έγγραφο νόµιµης διαµονής.
Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων του κατόχου της ηλεκτρονικής
κάρτας, πέρα από τα αναγραφόµενα στις δύο όψεις της, τα υπόλοιπα στοιχεία, τα
οποία βρίσκονται κρυπτογραφηµένα στο ηλεκτρονικό chip, µπορούν να ελεγχθούν
και να διασταυρωθούν µόνο από εξουσιοδοτηµένους σταθµούς των αρµόδιων
ελεγκτικών µηχανισµών.
Είναι αλήθεια, το είπε και ο Υπουργός, ότι η διαδικασία έκδοσης αλλά και το είδος
του εγγράφου, συνιστά σηµαντική καινοτοµία στην ελληνική δηµόσια διοίκηση,
καθώς διασφαλίζει την έκδοση ενός ασφαλούς τίτλου διαµονής, η εγκυρότητα του
οποίου διασφαλίζεται µε σύγχρονες µεθόδους, τις οποίες θα σας παρουσιάσουν και οι
υπόλοιποι οµιλητές.
Από τον Φεβρουάριο µέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί περίπου 56.000 ηλεκτρονικές
κάρτες άδειας διαµονής, ενώ βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης άλλες 43.000.
∆ηλαδή µπορεί να µιλάµε για 100.000 κάρτες περίπου που έχουν προχωρήσει.
Υπάρχει όµως αρκετή δουλειά ακόµη.
Η οµαλή εφαρµογή της διαδικασίας έκδοσης της ηλεκτρονικής κάρτας συνιστά
σηµαντική επένδυση σε γνώση στη χρήση των νέων τεχνολογιών από το ελληνικό
δηµόσιο. Σε συνδυασµό της επένδυσης αυτής, της επένδυσης δηλαδή στη γνώση των
νέων τεχνολογιών, µε το εξειδικευµένο δυναµικό των υπηρεσιών του Υπουργείου
µας, στοχεύουµε στην απόλυτη εναρµόνιση όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών µε
τις ηλεκτρονικές διαδικασίες τόσο στην συναλλαγή µε τους πολίτες, όσο και στην
εσωτερική διακίνηση εγγράφων.
Η ηλεκτρονική κάρτα ήταν το πρώτο βήµα, έθεσε τον ακρογωνιαίο λίθο στη
διασφάλιση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών µε διαφάνεια, ταχύτητα και
αµεροληψία. ∆εν είναι όµως αρκετό. Όπως είπα, ο κεντρικός µας άξονας είναι
εναρµονισµένος µε την ευρύτερη κυβερνητική πολιτική για την ηλεκτρονικοποίηση
των διαδικασιών, µε στόχο την επιτάχυνση και τον εξορθολογισµό της διαδικασίας,
προς όφελος των συναλλασσόµενων πολιτών.
Τα επόµενα βήµατά µας θα ακολουθήσουν το ίδιο σκεπτικό: το ηλεκτρονικό
ραντεβού και η δηµιουργία ασφαλιστικών δικλείδων στη διαδροµή από την κατάθεση
του αιτήµατος ως την εξέτασή του από τον αρµόδιο υπάλληλο. Αυτά είναι µόνο
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µερικά από αυτά που θα προσφέρουν περαιτέρω στο αίσθηµα δικαιοσύνης αλλά και
στην ταχύτητα των συναλλαγών των αιτούντων άδειας διαµονής µε τις υπηρεσίες.
Σκοπός όλων των περαιτέρω ενεργειών είναι να διαµορφώσουµε µια δηµόσια
υπηρεσία που θα είναι προσιτή, γρήγορη και θα λειτουργεί µε διαφάνεια,
αµεροληψία, δικαιοσύνη και αποτελεσµατικότητα.
Θα µου επιτρέψετε να µην πω περισσότερα για τα συγκεκριµένα επόµενα βήµατα. Θα
ήθελα µόνο να θέσω το γενικό πλαίσιο και τη διαβεβαίωση πως, όπως έγινε και µε
την ηλεκτρονική κάρτα, τα βήµατά µας θα είναι σχεδιασµένα µε σιγουριά για την
επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος. Σε κάθε περίπτωση, όταν θα έχουµε
αποσαφηνίσει τον σχεδιασµό της αµέσως επόµενης περιόδου, αλλά και τις βάσεις του
πολυετούς σχεδιασµού για την ευρύτερη µεταναστευτική πολιτική, θα επαναλάβουµε
παρόµοια διαδικασία, καθώς είναι κοινός τόπος όλων µας πως η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου οφείλει να ενηµερώνει τακτικά και µε σαφήνεια τους πολίτες για τις
πολιτικές που εφαρµόζονται, αλλά και γι’ αυτές που σχεδιάζονται.
Τελειώνοντας θα ήταν παράλειψή µου να ολοκληρώσω την τοποθέτησή µου χωρίς
και εγώ να κάνω µια σύντοµη αλλά ουσιαστική αναφορά στη σηµαντικό έργο που
επιτελούν οι εργαζόµενοι, τα στελέχη, οι εξειδικευµένοι επιστήµονες της ∆ιεύθυνσης
Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και εκείνοι των ∆ιευθύνσεων Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.
Να κάνω και µια αναφορά στο έργο γενικά της ∆ιεύθυνσης Μεταναστευτικής
Πολιτικής, η οποία εφαρµόζει και εξειδικεύει µε εξαιρετική γνώση του αντικειµένου
και τις διεθνούς πραγµατικότητας, της διεθνούς εµπειρίας, τις πολιτικές που θέτει για
υλοποίηση η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η κυβέρνηση γενικότερα. Σας
ευχαριστώ πολύ.
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