
Αίτηση 
 

 Αιτούμαι την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 25 του νόμου 3421/2005, με βάση την 7-
ετή βιοποριστική εγκατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συνεπακόλουθα 

αιτούμαι την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού (ΜΚΕ) για 
στρατολογική χρήση 

 
Λίστα επισυναπτόμενων δικαιολογητικών 

 
0)  Αίτηση 
1-α – 1-δ) Αντίγραφα μη κενών σελίδων των διαβατηρίων XXXXX (1-α), YYYYY 

(1-β), ZZZZZZZ (1-γ), WWWWWWW (1-δ), τα οποία καλύπτουν την περίοδο 
της υπό εξέτασης επταετίας  

2-α – 2-β) Πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο αρρένων του δήμου Σερρών, με α/α 
88 (2-α) και πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο Δήμου Νέας 
Ζίχνης Σερρών, με α/α οικογενειακής μερίδας 9876/Ι/425 κατά σειρά 3 (2-
β) 

3) Δύο πρόσφατοι λογαριασμοί ρεύματος από τους οποίους προκύπτει η 
τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας μου 

4) Πιστοποιητικό σπουδών από το Columbia University από τα οποία 
προκύπτει η συνεχής και αδιάλειπτη φοίτηση στο εν λόγω πανεπιστήμιο 
από 1η Σεπτεμβρίου 1999 εώς και 31 Αυγούστου 2004 (2 σελίδες) 

5) W-2 forms για την την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου 1999 μέχρι και 31 
Δεκεμβρίου 2005. Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι και 31-
Αυγούστου 2006, επισυνάπτω το σχετικό payslip από το New York 
University, το οποίο επιβεβαιώνει το εισόδημά μου για την εν λόγω 
περίοδο. Αναλυτικά τα ποσά 
• 1-9-1999 – 31-12-1999:  $4,992 (Columbia University) 
• 1-1-2000 – 31-12-2000:  $18,577 (Columbia University) 
• 1-1-2001 – 31-12-2001:  $26,692 (Columbia University) 
• 1-1-2002 – 31-12-2002:  $30,790 (Columbia University) 
• 1-1-2003 – 31-12-2003:  $22,060 (Columbia University) 
• 1-1-2004 – 31-8-2004:  $16,800 (Columbia University) 
• 1-9-2004 – 31-12-2004:  $15,619 (New York University) 
• 1-1-2005 – 31-12-2005:  $1XX,367 (New York University) 
• 1-1-2006 – 31-8-2006:  $1XX,119 (New York University) 
Το πιστοποιητικό 6-α αναφέρει τα επιπρόσθετα στοιχεία εισοδήματος τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμή διδάκτρων και τα οποία δεν 
αναφέρονται στις φόρμες W2 

6-α – 6-β) Βεβαιώσεις εργοδοτών στις οποίες αναφέρονται όλα τα στοιχεία 
απασχόλησης. Το 6-α βεβαιώνει την εργασία στο πανεπιστήμιο Columbia 
University για την περίοδο 1 Σεπ 1999 έως 31 Αυγ 2005, ως βοηθός 



ερευνητή, και το 6-β βεβαιώνει την εργασία μου στο New York 
University από 1 Σεπ 2004 έως σήμερα, ως επίκουρος καθηγητής. 

7-α – 7-β) Αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών. Ενδεικτικά επισυνάπτω αντίγραφα 
του πρώτου και τελευταίου statement για δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, 
Citibank AAAAAA και Citibank BBBBB. Για τον AAAAAA επισυνάπτω 
το αντίγραφο λογαριασμού για την περίοδο 27 Αυγ 1999 – 27 Σεπ 1999, 
και για την περίοδο 24 Ιουλ 2006 – 24 Αυγ 2006. Για τον λογαριασμό 
 BBBBBBB, κοινός με --------------, επισυνάπτω το λογαριασμό για την 
περίοδο 9 Ιουνίου 2003 – 7 Ιουλίου 2003, και για την περίοδο 7 Ιουλ 2006 – 6 Αυγ 2006. 

8) Για απόδειξη του βουλητικού στοιχείου εγκατάστασης επισυνάπτω, ως 
επιπρόσθετο και μη απαιτούμενο δικαιολογητικό αντίγραφο, αντίγραφο 
του Statement of Purpose το οποίο έστειλα στο Columbia University ως 
μέρος της αίτησής μου για εγγραφή στο πρόγραμμα PhD in Computer 
Science. 

9) Υπεύθυνη δήλωση για μη παραμονή στην Ελλάδα για περισσότερο από 6 
μήνες ανά ημερολογιακό έτος από 1 Σεπτεμβρίου 1999 έως σήμερα. 

 
   
 


