Nέα Υόρκη, 12 Ιουνίου 2007

General Consulate of Greece
69, East 79th Street
New York, NY 10021
USA

Παναγιώτης Ηπειρώτης
3 Washington Square Village, Apt 15L
New York, NY 10012, USA
Τηλ: +1 (212) 666‐0921
E‐mail: panos@nyu.edu

ΘΕΜΑ: Στρατολογικά – υπόθεση κ. Παναγιώτη Ηπειρώτη
ΣΧΕΤΙΚΑ: αʹ: Φ.791.1 / EE 1550 / ΑΣ 893 / 4‐Ιουνίου‐2007
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προξενείο για την επιστολή Φ.791.1 / EE 1550 / ΑΣ 893
/ 4‐Ιουνίου‐2007, την οποία θεωρώ ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την
επίλυση της διαφωνίας. Δυστυχώς παρατήρησα αρκετές ανακρίβειες στην
εξιστόρηση, καθώς και ελλιπή, επιλεκτική, και μονόπλευρη παρουσίαση στοιχείων
της υπόθεσής μου. Κρίνω θετικό το γεγονός ότι επισυνάπτετε την επιστολή μου
από 7‐5‐2007 καθώς και την επιστολή της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του
Πολίτη. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχατε επισυνάψει και τον κατάλογο των
δικαιολογητικών που κατέθεσα (ήταν η πρώτη σελίδα της αίτησής μου), ώστε η
προϊσταμένη αρχή να μπορεί να κρίνει αντικειμενικότερα την υπόθεση, και να μην
παραθέτετε αποσπασματικά τα δεδομένα.
Με λυπεί επίσης η μη απάντησή σας στα ερωτήματά που έθεσα επιστολή μου (7‐5‐
2007), τα οποία και σαφώς δεν εκφεύγουν του πλαισίου εντός του οποίου πρέπει να
εξεταστεί η αίτησή μου (ερμηνεία με χρήση των διατάξεων του αστικού κώδικα
περί κατοικίας, ενιαία αντιμετώπιση ομοειδών περιπτώσεων σε προξενεία ΗΠΑ και
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.α.).
Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι αν εμμένετε στην απορριπτική πράξη,
τότε αναμένω την επιστροφή των δικαιολογητικών που έχω καταθέσει για την
έκδοση του πιστοποιητικού. (Φυσικά, το προξενείο μπορεί να κρατήσει αντίγραφα.)
Θα παρακαλούσα να χρησιμοποιήσετε την πλήρη διεύθυνσή μου, χωρίς να
παραλείψετε το προσδιοριστικό του διαμερίσματος (Apt 15L). Η παράλειψη αυτή
στις προηγούμενες δύο επιστολές σας (4 Ιουνίου 2007 και 8 Φεβρουαρίου 2007)
οδήγησε στην παράδοση των επιστολών του προξενείου σε λανθασμένο
γραμματοκιβώτιο.
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Τέλος, απαντώντας το τελευταίο κομμάτι της επιστολής σας, θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας για την εμπρόθεσμη κατάταξή μου στις
ένοπλες δυνάμεις του ελληνικού κράτους. Επί τη ευκαιρία, θα ήθελα να σας
ενημερώσω ότι είμαι νομίμως εκτός στρατεύματος με αναβολή στράτευσης μέχρι
τις 31‐12‐2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3421/2005, άρθρο 19,
παράγραφος 1, υποπαράγραφος β, και είμαι υπόχρεος 6‐μηνης θητείας. Άρα η
έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού δεν μου εξασφαλίζει κανένα
επιπλέον ευεργέτημα σε ότι αφορά την πραγματική διάρκεια της θητείας. Απλά
αναγνωρίζει και de jure την τρέχουσα de facto κατάσταση της μόνιμης (σχεδόν
8ετούς) βιοποριστικής εγκατάστασής μου στις ΗΠΑ, δίνοντάς μου το δικαίωμα της
πιθανής τμηματικής εκπλήρωσης της 6‐μηνης θητείας, μέσα στην περίοδο από 1‐1‐
2009 μέχρι 31‐12‐2010. (Από 1‐1‐2011 είμαι υπόχρεος 45ημερης θητείας με εξαγορά
του υπολοίπου, ως γεννηθείς το 1976). Ευχαριστώ ξανά για το ενδιαφέρον σας για
την εμπρόθεσμη κατάταξή μου στις ένοπλες δυνάμεις του ελληνικού κράτους.

Με τιμή,

Παναγιώτης Ηπειρώτης
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