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 Καλωσόρισμα, παρουσίαση του ΕΔΜ και της παρούσας διοργάνωσης
Αθηνά Μπαλοπούλου, συντονίστρια ΕΔΜ για την Ελλάδα, Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής,
ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Παρουσίαση του ΕΔΜ και των διοργανωτών, ΕΔΜ για την Ελλάδα και ΕΔΜ για το
Λουξεμβούργο. Καινοτομίες στην παρούσα διοργάνωση: παροχή διερμηνείας σε ελληνικά και
αγγλικά, αναμετάδοση στα ελληνικά και τα αγγλικά κατόπιν πρόσκλησης σε υπηρεσίες σε όλην
την Ελλάδα, εισαγωγή του EU Policy Corner όπου, με βάση έκδοσης του ΕΔΜ, παρουσιάζεται
ένας τομέας πολιτικής της ΕΕ για την σφαιρικότερη ενημέρωση των συμμετεχόντων. Επίσης,
διαθέσιμες εκδόσεις του ΕΔΜ για πρώτη φορά στα ελληνικά και σε έντυπη μορφή.
 Χαιρετισμός
Μιχαήλ Κοσμίδης, αναπληρωτής διευθυντής, Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής, ΓΓ
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Το διήμερο σεμινάριο εστιάζει στο εκτεταμένο πρόβλημα της πλαστογραφίας των
εγγράφων στο πλαίσιο της μετανάστευσης και στους τρόπους καταπολέμησής του. Τα Κράτη
Μέλη με τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζουν τη σημασία της
καταπολέμησης του φαινομένου και, με στόχο να ενισχύσουν την ασφάλεια κατά τη
διαδικασία ταυτοποίησης, εκτός από την καθιέρωση της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου και τη
λήψη βιομετρικών στοιχείων, αναγνωρίζουν την ανάγκη βελτίωσης της διαλειτουργικότητας
μεταξύ συστημάτων ταυτοποίησης και βάσεων δεδομένων και της διαρκούς ανάπτυξης νέων
τεχνολογιών ελέγχου εγγράφων και καταγραφής δεδομένων.
 State of Play of Document fraud in the EU
Adolpho Sommarribas, ανώτερος νομικός εμπειρογνώμονας, ΕΔΜ για το Λουξεμβούργο
Παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά το θέμα της πλαστογραφίας
εγγράφων στη ζώνη Schengen που βασίζεται στα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από
το σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα του ΕΔΜ (EMN Inform Detecting Document Fraud, limited
circulation). Το φαινόμενο είναι εκτεταμένο βάσει στατιστικών στοιχείων του 2017 και με
αυξητική τάση καθώς εντοπίζονται 12 είδη πλαστών εγγράφων ταυτότητας, μετακίνησης και
διαμονής. Αν και θεωρείται ποινικό αδίκημα, ωστόσο η έλλειψη κοινού νομικού πλαισίου
μεταξύ των Κρατών Μελών κάνει επιτακτική την ανάγκη διαρκούς ανάλυσης, καταγραφής και
ταξινόμησης των περιπτώσεων, και της δημιουργίας ενός ισχυρού οργανωτικού πλαισίου
συνεργασίας των υπηρεσιών καθορισμού της γνησιότητας των εγγράφων, όπως η Αστυνομία, η
Συνοριοφυλακή, οι Υπηρεσίες πληροφοριών επί ποινικών υποθέσεων, που θα είναι κοινό για
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όλα τα Κράτη Μέλη. Ανάμεσα στα σημαντικότερα προβλήματα είναι η άνιση αναλογία
πλαστών εγγράφων και εμπειρογνωμόνων, η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης καθώς
απαιτείται μακροχρόνια και εξειδικευμένη εκπαίδευση, οι συνέπειες που αφορούν ειδικά τη
διαδικασία ασύλου, οι διαφορές μεταξύ των Κρατών Μελών στις ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις που επιβάλλονται όταν ανιχνεύονται πλαστά έγγραφα. Οι προκλήσεις που
απορρέουν αφορούν τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των τεχνικών πλαστογράφησης, τις
δυσκολίες αξιολόγησης της γνησιότητας εγγράφων από τρίτες χώρες, και την περιορισμένη
διαθεσιμότητα ή/και ελλιπή ενημέρωση των βάσεων δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό,
προτείνεται μια σειρά λύσεων και καλών πρακτικών που ενδεικτικά περιλαμβάνουν τη χρήση
εθνικών και διεθνών βάσεων δεδομένων, την εφαρμογή τεστ DNA, τη συνεργασία μεταξύ
χωρών προορισμού και καταγωγής, τη διαρκή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων
υπηρεσιών, τις εκστρατείες ενημέρωσης, την εξειδικευμένη εκπαίδευση και τη συστηματική
υποβολή ύποπτων εγγράφων για εξέταση στους εμπειρογνώμονες.


Η Ανίχνευση Πλαστών Εγγράφων Βάσης: Προκλήσεις και Λύσεις (Μέρος 1ο)

 Τα έγγραφα βάσης στις διαδικασίες κτήσης της ιθαγένειας
Σταύρος Πιοτόπουλος & Λουίζα Κυριακάκη, Διεύθυνση Ιθαγένειας, Υπουργείο Εσωτερικών
Τα έγγραφα βάσης ορίζονται ως έγγραφα
ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για
τη νόμιμη έκδοση γνήσιων εγγράφων με εξαίρεση τα
έγγραφα ασφαλείας (ταυτότητα, διαβατήριο) τα οποία δεν
εμπίπτουν στον ίδιο ορισμό. Η μετάφραση αποτελεί κρίσιμο
πεδίο στη διαδικασία κτήσης ιθαγένειας καθώς με την
έκδοση της σχετικής απόφασης ο πολίτης τρίτης χώρας
αποκτά τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη.
Ο βαθμός στον οποίο ο έλεγχος γνησιότητας είναι
εφικτός συνδέεται άμεσα με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που ανακύπτουν και αφορούν
την επάρκεια των εργαλείων ελέγχου των διακριτικών στοιχείων, τη διαπίστωση ότι το έγγραφο
έχει εκδοθεί με νόμιμες διαδικασίες, την ακεραιότητα του περιεχομένου. Μία από τις
σημαντικότερες δυσκολίες είναι η προσβασιμότητα των αρχείων στην περίπτωση που είναι
αδύνατο να εντοπιστούν τα στοιχεία ή έχουν καταστραφεί. Επιπλέον δυσκολίες όπως η άρνηση
συνεργασίας του ενδιαφερόμενου μέσω της απόκρυψης στοιχείων, το πλήθος των υποθέσεων,
η γραφειοκρατίας υποδεικνύουν την έντονη ανάγκη για τη δημιουργία ενός συστήματος
πιστοποίησης εγγράφων όταν ανιχνεύεται ασυμφωνία εγγράφων ή υπάρχει υπόνοια
πλαστογραφίας. Αν η διαδικασία κτήσης ιθαγένειας οδηγήσει σε έκδοση ταυτοποιητικών
εγγράφων με αναληθή ή ανακριβή στοιχεία οι συνέπειες είναι αισθητές σε επίπεδο δημόσιου
συμφέροντος δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
 Πλαστογράφηση διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου με χρήση εκτύπωσης
inkjet
 Διαβατήρια Υεμένης που εκδόθηκαν από τους αντάρτες Χούθι
 Πλαστές ταυτότητες και πιστοποιητικά υπηκοότητας Ιράκ
Ulf Lichner, εμπειρογνώμονας εγγράφων, Ομοσπονδιακό Γραφείο για τη Μετανάστευση και
τους Πρόσφυγες (BAMF), Γερμανία
Λεπτομερής αναφορά σε μορφές πλαστογράφησης διαβατηρίων και θεωρήσεων καθώς
και παραποίησης ταυτοτήτων μέσα από συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων με οπτική
αντιπαραβολή νόμιμων και πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων ασφαλείας. Παρουσίαση
περιπτώσεων πλαστογράφησης με επιτύπωση inkjet που μπορεί να προκαλεί διαφορές στις
σταγόνες της μελάνης και αλλοιωμένο χρώμα στη φωτογραφία. Η ειδική αναφορά στην
περίπτωση διαβατηρίων ‘Χούθι΄ (Houthi) της Υεμένης αφορά διαβατήρια που εκδόθηκαν από
τους αντάρτες Houthi, οι οποίοι είχαν υπό την κατοχή τους ορισμένες επαρχίες, τα οποία δεν
θεωρούνται νομίμως εκδοθέντα και παρουσιάζουν ελάχιστες διαφορές από το μοντέλο
διαβατηρίου S2012. H περίπτωση των ιρακινών ταυτοτήτων αφορά διαφορές που
εντοπίστηκαν σε σχέση με τις νόμιμες που έχουν αριθμούς και χαρακτήρες letterpress και
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αλλοιώσεις στις σειριακές ενδείξεις που εντοπίζονται λόγω διαφορετικής αντίδρασής τους στις
υπεριώδεις ακτίνες.


Ανίχνευση Πλαστών Εγγράφων Βάσης: Προκλήσεις και Λύσεις (Μέρος 2ο)

 Δολίως αποκτηθέντα νόμιμα έγγραφα
Helena Estevez, αναπληρώτρια διευθύντρια, Κεντρική Διεύθυνση Αλλοδαπών και Εγγράφων,
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Συνόρων (SEF), Πορτογαλία
Βάσει στατιστικών στοιχείων τα δολίως αποκτηθέντα
νόμιμα έγγραφα είναι κατά κύριο λόγο απόρροια δωροδοκίας
υπαλλήλων και εκμετάλλευσης των ιστορικών δεσμών μεταξύ
χωρών. Πρόκειται για φυσική απάτη, δηλαδή για αλλοίωση
εγγράφου που έχει χορηγηθεί νομίμως. Ειδικά τα έγγραφα
βάσης είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν ως δολίως
αποκτηθέντα, ειδικά από τους συνοριοφύλακες, λόγω έλλειψης
εκπαίδευσης και βάσεων δεδομένων που είναι επαρκώς ενημερωμένες ώστε να
επιβεβαιώσουν στοιχεία. Η απάτη που αφορά την ταυτότητα βασίζεται στην ψευδή δήλωση
που θα καταγραφεί σε ένα νόμιμο έγγραφο. Είναι απαραίτητο να εξαλειφθούν όλα τα αδύναμα
σημεία στην αλυσίδα ζωής της ταυτότητας (γέννηση-καταγραφή-παραγωγή-έκδοση-έλεγχος)
και να υπάρχει επαρκής έλεγχος των εγγράφων σε όλα τα στάδια αυτής της αλυσίδας, ώστε να
καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα.
 Ταυτότητα και έγγραφα βάσης
Angèle Trommelen, ανώτερη εμπειρογνώμονας για τα έγγραφα, Γραφείο Αναγνώρισης
Εγγράφων, Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ασφάλειας, Ολλανδία
Η μονάδα αναγνώρισης εγγράφων της Ολλανδίας είναι
στελεχωμένη από ειδικούς εμπειρογνώμονες που εξετάζουν
λεπτομερώς κυρίως έγγραφα βάσης και δίνουν τα αποτελέσματα των
ερευνών τους στους χειριστές. Τα έγγραφα βάσης αξιολογούνται ως
προς τη γνησιότητά τους και την εκδούσα αρχή με μεθόδους τεχνικής
διερεύνησης, τακτικής, ανάλυσης μεγάλης κλίμακας και
διερευνητικών αποστολών. Το υλικό αναφοράς που συλλέγεται
περιλαμβάνει δείγματα εγγράφων, σφραγίδων έως και πληροφορίες για το χρονικό πλαίσιο
εργασίας του υπαλλήλου στην υπηρεσία έκδοσης του εγγράφου και για την νομοθεσία της
χώρας σχετικά με την έκδοση εγγράφων βάσης. Εξετάζεται ένας συνδυασμός στοιχείων γιατί
μπορεί κάποιος να αποκτήσει ένα έγγραφο ασφαλείας όπως το διαβατήριο μέσω άλλων
δικαιολογητικών που μπορεί να είναι πλαστά.



Τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στην Εσθονία για τον εντοπισμό πλαστών
εγγράφων
Egert Belitšev, Επικεφαλής του Γραφείου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρου, Αστυνομία και
Συνοριοφυλακή, Εσθονία
Το Γραφείο διαχείρισης συνόρων της Εσθονίας αποτελεί το
ενιαίο σημείο όπου ρυθμίζονται όλα τα θέματα διέλευσης συνόρων
και ασφάλειας. Το 2018 υπήρξε δραματική αύξηση ταξιδιωτών που
διέσχισαν τα σύνορα της χώρας και εκδηλώθηκε ένα ιδιαίτερα
έντονο φαινόμενο παρουσίας πλαστών εγγράφων που προέρχονταν
από χώρες της ΕΕ. Αν και υπάρχει εμπιστοσύνη στον ανθρώπινο
παράγοντα, ο αυξημένος όγκος εγγράφων και πλαστών εγγράφων
οδήγησε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για επιτάχυνση και
ευελιξία στους ελέγχους ασφαλείας. Ο αρχικά παρωχημένος
εξοπλισμός για τον έλεγχο εισόδου-εξόδου στα σύνορα της χώρας αντικαταστάθηκε με ένα
ευέλικτο, μικρού μεγέθους πολυμηχάνημα με τη μορφή tablet που περιλαμβάνει αναγνώστη
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MRZ, ταχεία σύνδεση με βάσεις δεδομένων, εφαρμογές για τη λήψη βιομετρικών στοιχείων,
σαρωτή εγγράφων και καρτών. Αναπτύχθηκαν ηλεκτρονικά προγράμματα για τον έλεγχο
εγγράφων που όμως λειτουργούν επικουρικά ως προς την εξακρίβωση της γνησιότητας του
εγγράφου, αλλά παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους συνοριοφύλακες ώστε να λάβουν
την τελική απόφαση σχετικά με την είσοδο ή την έξοδο κάποιου ταξιδιώτη από τη χώρα.



Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών (EMSC) και ο ρόλος
του στις έρευνες για την καταπολέμηση των πλαστών εγγράφων
Maria Maria, Europol – Ευρωπαϊκό Κέντρο Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών (European
Migrant Smuggling Centre-EMSC)
Στη μονάδα της EUROPOL για την παράνομη μετανάστευση
και την πλαστογραφία εγγράφων, που δημιουργήθηκε με
αφορμή τη μάστιγα των μεταναστευτικών ροών του 2015,
δύο μεγάλες ομάδες με συγκεκριμένο γεωγραφικό πεδίο
συλλέγουν πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο μέσω
υπηρεσιακών μονάδων που έχουν εγκαταστήσει σε χώρες συνεργασίας και Κράτη Μέλη. Ο
βασικός στόχος τους είναι ο εντοπισμός λαθροδιακινητών και οι δευτερογενείς έλεγχοι στα
ΚΥΤ. Ο εντοπισμός πλαστών εγγράφων συγκαταλέγεται στους τομείς προτεραιότητας για την
περίοδο 2018-2021 επειδή αποτελεί οριζόντιο πεδίο που συνδέεται με σχεδόν όλους τους
υπόλοιπους τομείς. Η συλλογή πληροφοριών πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές δίκτυο όπου η
πληροφορία κωδικοποιείται από τη χώρα συνεργασίας που την παρέχει ανάλογα με τη χρήση
για την οποία προορίζεται.



Ο ρόλος της Frontex στον εντοπισμό πλαστών εγγράφων

Juergen Duftschmied, ανώτερος εμπειρογνώμονας εγγράφων, Κέντρο Αριστείας για την
καταπολέμηση των πλαστών εγγράφων, Frontex - European Border and Coast Guard Agency
Το Κέντρο αριστείας για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας
εγγράφων είναι μία από τις μονάδες της Frontex που λειτουργεί
οριζόντια στηρίζοντας όλες τις άλλες μονάδες και διευθύνσεις αυτού
του οργανισμού της ΕΕ. Διαθέτει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη,
εμπειρογνώμονες και ομάδα υψηλής ειδίκευσης για την εξέταση
εγγράφων. Μελετά το modus operandi παράνομων κυκλωμάτων
πλαστογραφίας κάνει εκπαιδεύσεις στο πεδίο και στέλνει
συναγερμούς για τις νέες μεθόδους πλαστογράφησης όπως για
παράδειγμα οι πολυκαρβονικές κάρτες που χαράσσονται με λέιζερ.




Συζήτηση, Ερωτήσεις
Κλείσιμο εργασιών πρώτης ημέρας
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Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020


EU Policy corner, Παρουσίαση της μελέτης του ΕΔΜ (2019) με θέμα «Συγκριτική
επισκόπηση των εθνικών καθεστώτων προστασίας στην ΕΕ και την Νορβηγία»
Δρ. Θεόδωρος Φούσκας, Κοινωνιολόγος, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ)
και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα
Η Μελέτη του ΕΔΜ επιχειρεί να συνθέσει μια επισκόπηση των
καθεστώτων προστασίας που χορηγούνται στα Κράτη Μέλη και στη
Νορβηγία, να εντοπίσει τις διαφορές διαδικασιών μεταξύ τους και τις
ανάγκες που υπάρχουν στο καθεστώς προστασίας που δεν καλύπτονται
στις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα χαρτογραφούνται τα
είδη καθεστώτος προστασίας που παρέχονται βάσει συγκεκριμένων
λόγων, οι σχετικές διαδικασίες που ακολουθούνται για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας ή
επικουρικής ή προσωρινής προστασίας και τα βασικά δικαιώματα που απορρέουν από το
εκάστοτε καθεστώς (πχ. Ένταξης, πρόσβασης στην υγεία, εκπαίδευσης). Παρουσιάζονται επίσης
τα διάφορα είδη εθνικής προστασίας και το νομικό τους πλαίσιο που περιλαμβάνουν θέματα
χορήγησης ασύλου βάσει συντάγματος και προηγούνται των εναρμονισμένων καθεστώτων
προστασίας, ενώ μπορεί να παρέχονται για ανθρωπιστικούς ή ειδικούς λόγους όπως η
κλιματική αλλαγή. Παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για την πρόσβαση στην υγεία, την
εκπαίδευση και τη στέγαση, την οικογενειακή επανένωση και για το ισχύον καθεστώς
προστασίας σε εξαιρετικές συνθήκες στα Κράτη Μέλη. Η παρούσα μελέτη ουσιαστικά
ενημερώνει την προηγούμενη μελέτη του ΕΔΜ του 2010 παρουσιάζοντας τα καθεστώτα που
προέκυψαν από το 2010 και μετά, και εντοπίζοντας αυτά που ενδεχομένως έχουν εκλείψει.



Ανίχνευση πλαστών εγγράφων χρησιμοποιώντας την μηχαναγνώσιμη ζώνη των
εγγράφων
Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Σακκόπουλος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ελλάδα
Θεωρητική και πρακτική παρουσίαση της μεθόδου αριθμητικού υπολογισμού ‘με το μάτι’,
δίχως τη χρήση scanner, των στοιχείων που αναγράφονται στις μηχαναγνώσιμες ζώνες (ΜRZ)
των διαβατηρίων. Αυτός ο τρόπος ελέγχου είναι κατάλληλος για περιπτώσεις παραποίησης
ημερομηνιών γέννησης και λήξης.
 Νέες τεχνολογίες στην ανίχνευση πλαστών εγγράφων: ICAO eDocument Reader
Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Σακκόπουλος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ελλάδα
Έχει δημιουργηθεί υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής μία
εφαρμογή που αναγνωρίζει την αυθεντικότητα των ελληνικών αδειών διαμονής πολιτών τρίτων
χωρών με κύριο πλεονέκτημα ότι βασίζεται στις προδιαγραφές ICAO οπότε μπορεί να διαβάσει
και τα διαβατήρια με προδιαγραφές ICAΟ με σκοπό τον έλεγχο
γνησιότητάς τους. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε περιβάλλον
android για οικονομικές συσκευές κινητών με τεχνολογία NFC,
γεγονός που σημαίνει μεγάλη αύξηση του αριθμού των ελέγχων
γνησιότητας. Η ανέπαφη επικοινωνία μέσω της εφαρμογής με την
κάρτα άδειας διαμονής επιτρέπει την ανάγνωση όλων των
στοιχείων που περιέχονται σε ένα δεύτερο μη ορατό chip της
κάρτας που είναι τα ίδια ακριβώς στοιχεία που είναι τυπωμένα
πάνω στην επιφάνειά της. Τα στοιχεία είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα με αποτέλεσμα να
γίνεται άμεσα αντιληπτό αν η τροποποίηση προήλθε από το αρμόδιο Υπουργείο που είναι ο
κεντρικός εκδότης ή όχι. Η συγκεκριμένη εφαρμογή σε ένα απλό κινητό τηλέφωνο αντικαθιστά
τις υψηλών προδιαγραφών συσκευές τελικού ελέγχου που πραγματοποιείται στο Υπουργείο
πριν την επίδοση της κάρτας. Η κάρτα διαθέτει ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης με κωδικό για
την ασφαλή ανάγνωση των πληροφοριών που περιέχει.
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Τεχνικές για την ταυτοποίηση των πολιτών τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία του
ασύλου (Μέρος 1ο) και
Τεχνικές για την ταυτοποίηση των πολιτών τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία του
ασύλου: η χρήση του DNA στην ταυτοποίηση των πολιτών τρίτων χωρών (Μέρος 2ο)

Ad van der Meijden, ειδικός επιχειρήσεων, Επικεφαλής Επιθεωρητής, και Monika van Kempen,
Κέντρο εξειδίκευσης για Αλλοδαπούς, Ταυτοποίηση και Εμπορία Ανθρώπων, Χάγη, Αστυνομία
Ολλανδίας
H ιατροδικαστική έρευνα είναι η εγκληματολογική διερεύνηση με ίχνη βιολογικά και
βιομετρικά από την ανάλυση της σκηνής του εγκλήματος τα οποία
έχουν μεγάλη αξία ταυτοποίησης και αποτελούν υλικό αναφοράς.
Η διαδικασία εγκληματολογικής διερεύνησης είναι απαραίτητη
και στην αλυσίδα της μετανάστευσης για τη διαδικασία
ταυτοποίησης. Η καταχώρηση είναι το σημαντικότερο κομμάτι της
ταυτοποίησης γιατί συμβάλει στη δημιουργία του σχετικού
υλικού αναφοράς. Αν δεν υπάρχει η βιομετρική και διοικητική
ταυτότητα απομένει η δήλωση από πλευράς του πολίτη τρίτης
χώρας. Στην Ολλανδία το γραφείο ταυτοποίησης έχει τη μορφή
περίπτερου που διαθέτει scanner εγγράφων και σύνδεση με όλες
τις εθνικές και διεθνείς τράπεζες δεδομένων όπως Eurodac, VIS,
SIS II και η καταχώρηση-ταυτοποίηση-εξακρίβωση γίνεται άπαξ με
τη σύνδεση του DNA με το συγκεκριμένο άτομο. Οι
σημαντικότερες εξελίξεις στο περίπτερο ταυτοποίησης είναι τα
συστήματα που αναμένεται να εφαρμοστούν ως το 2022 (ΕΕS,
ETIAS, ECRIS-TCN, SIS, VIS, ESP, CIR,MID), η χρήση μεταφορέων δεδομένων (κάρτες SIM, κινητά,
φορητοί υπολογιστές) και η ανάλυση δεδομένων με το σύστημα 'Athens' που συνδυάζει και
συγκρίνει 'ευφυώς' τα δεδομένα. Στο πλαίσιο της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρεται
το πιλοτικό σύστημα DEMS (Data Excellence Management System) το οποίο προτείνει τη
συνεργασία ανθρώπου και μηχανής. Λόγω ανεπάρκειας των εγγράφων η ταυτοποίηση του
μέλλοντος πολύ πιθανόν να βασίζεται στο κινητό τηλέφωνο που είναι η πιο διαδεδομένη
συσκευή και οι πληροφορίες που περιέχει είναι δύσκολα προσβάσιμες.



Συζήτηση, Ερωτήσεις
Κλείσιμο εργασιών τεχνικού σεμιναρίου.
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