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ΘΕΜΑ: Απάντηση Αλληλογραφίας / Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού

ΣΧΕΤΙΚΑ:
αʹ: Φ.791.1 / 454 / 04‐10‐2006 / Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, Νέα Υόρκη
βʹ: Φ.429.1 / 57 / 154053 / 19‐06‐2006 / ΓΕΕΘΑ / ΔΣΛ / Τμ. Νομοθεσίας
γ’: Φ.429.1 / 25 / 151659 / 09‐03‐2006 / ΓΕΕΘΑ / ΔΣΛ / Τμ. Νομοθεσίας
δ’: Φ.791.1 / ΕΕ 2696/ΑΣ 1813/ 18‐10‐2006 / Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, Νέα Υόρκη
ε’: 15379.06.1.1 / 23‐10‐2006 / Συνήγορος του Πολίτη
στ’: Αντίγραφα των σελίδων των διαβατηρίων Μ805466, Τ316870, Α712634, Β0056175,
τα οποία καλύπτουν την περίοδο της υπό εξέτασης επταετίας

Αξιότιμη κα Μπούρα,
Στην δ’ σχετική επιστολή σας, ζητήσατε επιπλέον δικαιολογητικά για την έκδοση
πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού για στρατολογική χρήση. Στην α’
σχετική επιστολή σας ζητήσατε:
(α) Τα πρωτότυπα διαβατήρια για την περίοδο 1/9/1999‐σήμερα. Σας αποστέλλω
αντίγραφα όλων των σελίδων των σχετικών διαβατηρίων, ώστε να ελέγξετε τις
«αφιξαναχωρήσεις» μου και τις θεωρήσεις εισόδου στις ΗΠΑ. Δεν αποστέλλω τα
πρωτότυπα καθώς το προξενείο δεν χρησιμοποιεί συστημένες επιστολές για την
επιστροφή των δικαιολογητικών και δεν θέλω να ριψοκινδυνεύσω την απώλεια
κρατικών εγγράφων.
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(β) Επίσημα στοιχεία για «απόδειξη του βουλητικού στοιχείου εγκατάστασης».
Επισυνάπτω την σχετική επιστολή από τον Συνήγορο του Πολίτη (ε’ σχετικό), η
οποία θεωρεί επαρκή τα στοιχεία τα οποία παρέδωσα για την έκδοση του
πιστοποιητικού, βασιζόμενος στο β’ σχετικό.
Επίσης επαναλαμβάνω τα
επιχειρήματά μου, με τα οποία υποστηρίζω ότι δεν απαιτούνται περεταίρω
δικαιολογητικά για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού:

1. Στο α’ σχετικό, και σύμφωνα με τις οδηγίες του β’ σχετικού, δέχεστε ότι η
εργασία μου κατά την υπό εξέταση περίοδο (1/9/1999‐10/8/2005) είναι
«βιοποριστικό επάγγελμα» Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 του β’ σχετικού,
αναφέρεται:
Απαντώντας στο (ε) σχετικό με το οποίο ζητάτε να διευκρινιστεί αν η
παροχή εργασίας ατόμων που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για
σπουδές μπορεί να χαρακτηριστεί ως βιοποριστική κατά την έννοια των
διατάξεων των (α) και (β) σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά την
έννοια της «βιοποριστικής εγκατάστασης», η Διεύθυνσή μας έχει
διεξοδικά αναφερθεί για το θέμα αυτό στα (γ) και (δ) σχετικά
παρέχοντας τις αναγκαίες διευκρινίσεις από τις οποίες προκύπτει ότι, η
παροχή εργασίας με την ιδιότητα του διδάκτορα ερευνητή εφόσον
φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της εργασιακής σχέσης και δεν έχει τη
μορφή υποτροφίας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «βιοποριστικό
επάγγελμα»...

2. Τα σχετικά, περί κατοικίας, άρθρα του αστικού κώδικα αναφέρουν:
Άρθρο 51: Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης
εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως
περισσότερες από μία κατοικίες. Για τις υποθέσεις που αναφέρονται
στην άσκηση του επαγγέλματος λογίζεται ως ειδική κατοικία του
προσώπου ο τόπος όπου ασκεί το επάγγελμά του.
Άρθρο 52: Η κατοικία διατηρείται ωσότου αποκτηθεί νέα.
Άρθρο53: Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του
προσώπου, ως κατοικία θεωρείται ο τόπος της διαμονής του.
Θεωρώ ότι το άρθρο 51 του αστικού κώδικα καλύπτει πλήρως την περίπτωσή
μου. Θεωρώ ότι ως μόνιμη κατοικία μου πρέπει να θεωρηθεί η πόλη της Νέας
Υόρκης, στην οποία, σύμφωνα με το σημείο (1) εργαζόμουν την περίοδο
1/9/1999‐10/8/2005.
Αν διαφωνείτε, παρακαλώ να ορίσετε ποια θεωρείτε ως μόνιμη κατοικία μου.
Αν δεν μπορείτε να αποδείξετε την μόνιμη κατοικία μου, τότε σύμφωνα με
το άρθρο 53, η κατοικία μου είναι η πόλη της Νέας Υόρκης, στην οποία
διαμένω από 25/8/1999.
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3. Ως απόδειξη του βουλητικού στοιχείου, όπως εύκολα μπορείτε να
διαπιστώσετε με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, κατόπιν της
περάτωσης των σπουδών μου στο τέλος του έτους 2004, παρέμεινα και
εργάζομαι στις Η.Π.Α. αρχικά με άδεια εργασίας F‐1/OPT και στη συνέχεια
με θεώρηση εισόδου H1‐B από τον Αύγουστο του 2005. Επιτρέψτε μου να
επιστήσω την προσοχή σας στο άρθρο 2 του γ’ σχετικού, όπου αναφέρεται
ξεκάθαρα ότι:
...όλα τα πραγματικά στοιχεία που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση
ξεχωριστά και μπορούν να θεωρηθούν συστατικά της δημιουργίας
κύριας και μόνιμης ή βιοποριστικής εγκατάστασης, θα πρέπει να
συνεκτιμώνται, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν χώρα πριν, κατά ή
μετά την έναρξη των σπουδών
Παρέχει, δηλαδή, ο νομοθέτης τη δυνατότητα απόδειξης της βούλησης
εγκατάστασης ex‐tunc, αφού επιτρέπει τη συνεκτίμηση πραγματικών
στοιχείων που λαμβάνουν χώρα εκ των υστέρων. Στην προκειμένη
περίπτωση, ισχυρίζομαι ότι η βούληση εγκατάστασής μου στις Η.Π.Α.
υπάρχει από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης (Σεπτέμβριος 1999). Η
πρόθεσή μου εκφράζεται σαφέστατα στο “Statement of Purpose” το οποίο σας
παρέθεσα στην πρώτη μου επιστολή και το οποίο δε λάβατε υπόψη. Η
βούλησή μου ήταν από την αρχή των σπουδών μου να σταδιοδρομήσω ως
καθηγητής σε κάποιο εκ των κορυφαίων παγκοσμίως Πανεπιστημίων στο
γνωστικό μου αντικείμενο (Πληροφορική), τα οποία, κατά κοινή ομολογία,
βρίσκονται στη χώρα αυτή. Το γεγονός λοιπόν ότι η βούλησή μου
επιβεβαιώθηκε εμπράκτως εκ του αποτελέσματος, του ότι δηλαδή παρέμεινα
στις Η.Π.Α. μετά την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής, εκλέχθηκα
ως Assistant Professor στο New York University όπου και εργάζομαι έκτοτε,
θα πρέπει να συνεκτιμηθεί για την απόδειξη ύπαρξης του βουλητικού
στοιχείου ex‐tunc από τον Σεπτέμβριο του 1999.
Σας παρακαλώ για την έγκαιρη και τεκμηριωμένη απάντησή σας. Σας ευχαριστώ
εκ των προτέρων.

Με τιμή,

Παναγιώτης Ηπειρώτης
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