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ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ (Παρακαλούμε συμπληρώστε με

καθαρά και ευανάγνωστα γράμματα, με μπλε ή μαύρο στυλό, και εξηγείστε σύντομα και με τρόπο
σαφή και κατανοητό, το πρόβλημά σας. Είναι απαραίτητο να αναφέρετε στοιχεία, όπως για
παράδειγμα: την ακριβή ημερομηνία και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες ανέκυψε το πρόβλημά
σας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ζητάτε να επιλυθεί, αν έχετε ήδη απευθυνθεί στην
αναφερόμενη υπηρεσία, αν λάβατε απάντηση, αν έχετε ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ή αν η
υπόθεσή

σας

εκκρεμεί

ενώπιον

δικαστικής

αρχής)………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
…Στις 26/9/2006 έκανα αίτηση στο προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη για έκδοση
πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού, με βάση το νόμο 3421/2005, άρθρο 25 με
βάση την 7ετή βιοποριστική εγκατάστασή μου στην πόλη της Νέας Υόρκης, από 1/9/1999
εώς 31/8/2004 ως βοηθός ερευνητή στο πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, και από
1/9/2004 μέχρι σήμερα ως επίκουρος καθηγητής στο πανεπιστήμιο New York University.
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Το προξενείο στις 4/10/2006 απέρριψε την αίτησή μου (συννημένο 1) θεωρώντας ότι δεν
είχα βούληση εγκατάστασης, πράγμα το οποίο αναιρείται εκ των πραγμάτων: αμέσως μετά
την λήξη των σπουδών μου, άρχισα να εργάζομαι ως επίκουρος καθηγητής στο
πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Προφανώς, το διδακτορικό δίπλωμα, το οποίο απέκτησα
κατά την διάρκεια της 5ετούς εγκατάστασης στην πόλη της Νέας Υόρκης (1/9/199931/8/2004) είναι απαραίτητο για την εκλογή μου ως επίκουρου καθηγητή.
Παραθέτω, προς ενημέρωσή σας, στο συννημένο (4) την απάντηση μου προς το προξενείο
με τα επιχειρήματά μου, όπου αιτιολογώ την άποψή μου ότι η απόρριψη δεν είναι βάσιμη.
Παρακαλώ τον συνήγορο του πολίτη να μεσολαβήσει για την επίλυση του θέματος.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Αίτηση προς προξενείο της Νέας Υόρκης, 29/6/2006
2. Κατάλογος των δικαιολογητικών τα οποία επισυνάφθηκαν στην αίτηση (1)
3. Απάντηση προξενείου, Φ791.1/454
4. Απάντηση δική μου προς προξενείο, 16/10/2006
5. Απάντηση ΣτΠ από 11 Απριλίου 2006, Α/Π: 2884.06.2.2
6. Απάντηση ΣτΠ από 7 Μαρτίου 2006, Α/Π: 2884.06.2.1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/10/2006
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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