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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οµιλία Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Μουζάλα στην
ηµερίδα «Η νέα ηλεκτρονική άδεια διαµονής»

Γ. ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Καληµέρα σας. Όπως θα είδατε, θα µιλήσουµε αρκετοί άνθρωποι
πριν µιλήσει εκείνος που έκανε τη δουλειά, αλλά έτσι γίνεται σε αυτά τα πράγµατα.
Εγώ θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος. Την προηγούµενη φορά που βρεθήκαµε σε µια
εκδήλωση για µια νοµική έκδοση, σάς είπα ότι αυτή η εκδήλωση είχε σηµειολογική
σηµασία. Το ίδιο ισχύει και τώρα και για τις επόµενες που θα ακολουθήσουν.
Σήµερα κάνουµε µια τοµή. Βγάζουµε ηλεκτρονική άδεια διαµονής. Θα είναι κάτι σαν
ταυτότητα που θα την έχουν όλοι οι µετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν
µείνει στην Ελλάδα από τα προηγούµενα χρόνια και είναι πάρα πολλοί.
Σάς έχω πει ότι λόγω των τεράστιων ροών που αντιµετωπίσαµε, αυτό το κοµµάτι
έµεινε πίσω. Να σηµειώσω λοιπόν ότι εφόσον οι ροές µάς το επιτρέπουν, έχουµε την
ευεργεσία ότι δηµιουργήθηκε υπουργείο, το οποίο έχει µια δυναµική. ∆ηµιουργείται
δηλαδή. Έχουµε καινούργιους Γενικούς Γραµµατείς, έχουµε τον Υφυπουργό κ.
Μπαλάφα και κάνουµε µια τεράστια προσπάθεια. Πολύ συχνά πλέον, θα κάνουµε
τέτοιου είδους επαφές, ώστε να βελτιώσουµε τη ζωή αυτών, οι οποίοι εδώ και πάρα
πολλά χρόνια µένουν στην Ελλάδα. Είναι µέσα στις ευθύνες του Υπουργείου.
Κάνουµε µια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. ∆εν έχουµε το προσωπικό που
χρειάζεται, αλλά οι άνθρωποι κουράζονται πάρα πολύ. Έχουµε πλέον µέσα στην
ατζέντα µας αυτή την κατεύθυνση και θα βλέπετε συνέχεια σχετικά πράγµατα.

Τούτο εδώ είναι µια τοµή. ∆ηλαδή, φεύγουν αυτά τα χαρτιά, τα τρίπτυχα, τα
τετράπτυχα και περνάµε σε µια κανονική ταυτότητα που τούς αποδίδει τα δικαιώµατά
τους. ∆εν παύω να τονίζω κάθε φορά πως ότι κάνουµε για να βελτιώνεται η
κανονικότητα των συνθηκών για τους µετανάστες που είναι στην Ελλάδα, βελτιώνει
και την κανονικότητα των Ελλήνων. Ισορροπούµε τα δικαιώµατα και αυτή είναι η
αρχή που έχει το Υπουργείο.
Αυτό θα το δείτε µέσα στα πλαίσια του ότι το Υπουργείο µας, παρότι δεν είναι
έτοιµο, παρότι τού λείπει ακόµη προσωπικό, υλοποιεί αυτό που η κυβέρνηση
εξήγγειλε και που είναι και ευρωπαϊκή µας υποχρέωση, περί ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Τις επόµενες µέρες, θα µπορούσα να πω και τους επόµενους µήνες, θα ακούτε
συνέχεια τέτοια πράγµατα. Θα διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων αυτών και θα
διευκολύνουν τη ζωή µέσα στη χώρα µας. Είτε είσαι µετανάστης, είτε είσαι Έλληνας.
∆εν θα σάς πω τίποτε άλλο. Θέλω απλά να ευχαριστήσω τον κ. Σακκόπουλο, ο οποίος
θα κάνει την παρουσίαση. Είναι ο υπεύθυνος για την Πληροφορική. Νοµίζω ότι η
κούραση στην οποία υπεβλήθη έφερε αυτό το αποτέλεσµα και εµάς όλους εδώ να
καµαρώνουµε. Χωρίς τον κ. Σακκόπουλο, δεν θα τα καταφέρναµε. Όπως και χωρίς
τον Γενικό ∆ιευθυντή Μετανάστευσης κ. Κιντή, ο οποίος όλο αυτό το διάστηµα που
είχαµε τις τεράστιες ροές, µπόρεσε να κρατήσει τη µετανάστευση που υπήρχε ήδη
στην Ελλάδα, χωρίς να κάνουµε σηµαντικά πράγµατα. Σχεδόν χωρίς να κάνουµε
τίποτα.
Αλλά, µε τη ροή ενός εκατοµµυρίου ανθρώπων το γεγονός του ότι δεν κατέπεσε το
κοµµάτι της µόνιµης µετανάστευσης που υπήρχε, οφείλεται στον κ. Κιντή. Να
ευχαριστήσω τον καινούργιο µας Γενικό Γραµµατέα, τον κ. Κλάπα, ο οποίος ανέλαβε
αυτό το έργο.
Και βέβαια να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό, τον κ. Μπαλάφα στην ευθύνη του
οποίου έχουν περιέλθει αυτά τα πράγµατα και που αγωνίζεται για να έχουµε
αποτελέσµατα. ∆εν θα σας κουράσω άλλο. Ευχαριστώ όλους αυτούς και ευχαριστώ
και εσάς.

