Παναγιώτης Ηπειρώτης
3 Washington Square Village, Apt 15L
New York, NY, 10012
USA
Τηλ: +1-212-666-0921

21 Φεβρουαρίου 2006

Προς: Συνήγορο του Πολίτη

Ονομάζομαι Παναγιώτης Ηπειρώτης, και σήμερα είμαι επίκουρος
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Εργάζομαι ως καθηγητής
εδώ και δύο χρόνια (2004-τώρα). Τα προηγούμενα πέντε χρόνια (19992004) εργαζόμουνα ως βοηθός ερευνητή στο πανεπιστήμιο Columbia της
Νέας Υόρκης, και παράλληλα έκανα το διδακτορικό μου. Αυτή τη στιγμή
έχω αναβολή κατάταξης μέχρι τις 31-12-2006.
Μετά τη δημοσίευση του νόμου 3421/2005, θέλησα να κάνω χρήση του
άρθρου 25, παράγραφος 2β, ώστε να θεωρηθώ μόνιμος κάτοικος
εξωτερικού, και να κάνω αίτηση για αναβολή κατάταξης στο στρατό ως
μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.
Απευθύνθηκα στο προξενείο της Νέας Υόρκης για την έκδοση του
πιστοποιητικού. Το προξενείο στη Νέα Υόρκη όμως ορίζει ότι η εργασία
μου ως βοηθού ερευνητή για πέντε χρόνια δεν συνιστά βιοποριστική
εγκατάσταση, καθώς ήμουνα φοιτητής παράλληλα, και αρνείται την έκδοση
πιστοποιητικού. Είναι αδιανόητο να θεωρεί το προξενείο ότι ένας ενήλικος
δεν μπορεί να σπουδάζει ασκώντας παράλληλα βιοποριστική εργασία.
Επίσης είναι αδιανόητο να απαιτείται εργασία πλήρους απασχόλησης
ως αναγκαία συνθήκη για «βιοποριστική εγκατάσταση». Πολλοί
εργαζόμενοι δουλεύουν εποχιακά, βγάζοντας τα «προς το ζειν» μέσα σε
λίγους μήνες. Με ποια λογική, αυτοί οι εργαζόμενοι δεν ασκούνε
βιοποριστική εργασία; (Για παράδειγμα, εργαζόμενοι σε τουριστικά
θέρετρα.) Στη δική μου περίπτωση, ο συνδυασμός εργασίας μερικής
απασχόλησης κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς μαζί με εργασία
πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εισόδημα
$30.000 δολαρίων το χρόνο, αρκετό για την κάλυψη βιοποριστικών
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αναγκών. Η εργασία πλήρους απασχόλησης είναι ικανή, αλλά όχι
αναγκαία συνθήκη για βιοποριστική εγκατάσταση. Αυτό που πρέπει να
ελέγχεται είναι το εισόδημα (το οποίο αναφέρεται στις φορολογικές
δηλώσεις), το οποίο αποτελεί και το κριτήριο για το αν μια εργασία είναι
βιοποριστική ή όχι.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, το εισόδημα μου από την εργασία μου
επαρκούσε για τις βιοποριστικές μου ανάγκες, και δεν είχα κανένα άλλο
εισόδημα και καμία οικονομική υποστήριξη από Ελλάδα ή από οποιαδήποτε
άλλη πηγή. Άλλωστε το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν επιτρέπει τη
διαμονή σε αλλοδαπούς οι οποίοι δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για
διαβίωση. Στην περίπτωση μου, οι ΗΠΑ θεωρούσαν ότι το εισόδημα μου
από την εργασία μου ως βοηθός ερευνητή ήταν υπεραρκετό για διαβίωση
στις ΗΠΑ.
Θεωρώ ότι οποιαδήποτε εργασία, η οποία εξασφαλίζει τους απαραίτητους
οικονομικούς πόρους για διαβίωση στη χώρα παραμονής πρέπει να
θεωρείται βιοποριστική. Εξάλλου αυτός είναι και ο ορισμός της λέξης
σύμφωνα με οποιοδήποτε ελληνικό λεξικό. Για αυτό το λόγο θεωρώ ότι η
ερμηνεία του προξενείου είναι καταχρηστική και ενάντια στο πνεύμα και
γράμμα του νόμου 3421/2005.

Με τιμή,

Παναγιώτης Ηπειρώτης

