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ΘΕΜΑ:  Νομοθεσία Στρατολογίας (Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού)  
 
ΣΧΕΤ.: α. N.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

302/13-12-2005, τ. Α΄) 
β. Φ.429.1/8/150107/Σ.18/10 Ιαν 2006/Κοινή Απόφαση Υπουργών Εξωτερι-

κών και Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κα-
τοίκων εξωτερικού» (ΦΕΚ 61/24-1-2006, τ. Β΄) 

γ. Α.Π. Φ791/170/ΑΣ81/16 Φεβ 2006/Γενικό Προξενείο Νεάπολης 
δ. Α.Π. Φ.790/ΑΣ 1110/21 Φεβ 2006/Υπουργείο Εξωτερικών/ Ε3 Διεύθυνση 

Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων 
 

1. Απαντώντας στο (γ) σχετικό που μας αποστείλατε με το (δ) όμοιο και αφορά 
ερωτήματα αναφορικά με τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ως μονίμων κατοίκων εξω-
τερικού, προσώπων που αναχώρησαν για σπουδές στο εξωτερικό, όπου έκτοτε παρα-
μένουν για διάφορους λόγους (αποπεράτωση σπουδών, εργασία, δημιουργία οικογέ-
νειας με αλλοδαπή, κλπ.), σας γνωρίζουμε τ’ ακόλουθα:  

 α. Ο προσδιορισμός των εννοιών της “κύριας και μόνιμης εγκατάστασης”, 
που είναι έννοια ταυτόσημη με αυτήν της “κατοικίας”, και της “βιοποριστικής εγκατά-
στασης”, γίνεται δυνάμει του (β) σχετικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδι-
κα. Ως βοηθητικά ερμηνευτικά εργαλεία χρησιμοποιούνται τόσο η θεωρία της νομικής 
επιστήμης, όσο και η νομολογία του Στ Ε και των λοιπών ελληνικών δικαστηρίων.  

 β. Η έννοια “κύρια και μόνιμη εγκατάσταση” συνίσταται τόσο από το πραγ-
ματικό ή υλικό στοιχείο της πραγματικής εγκατάστασης σ’ έναν τόπο (corpus), όσο και 
από το βουλητικό στοιχείο η εγκατάσταση αυτή να είναι σταθερή και να γίνει με σκοπό 
μονιμότητας (animus). Ως κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και εκτιμώνται ελεύθερα 
για το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προαναφερθείσας έννοιας μπορεί να είναι η 
σχετική δήλωση στο οικείο Δημαρχείο, η αγορά ακινήτου και διαμονή σ’ αυτό, ο γάμος 
με μόνιμο κάτοικο της χώρας του εξωτερικού, το είδος και η διάρκεια της εργασιακής 
σχέσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο συνδράμει στην απόδειξη του βουλητι-
κού στοιχείου της υπό εξέταση έννοιας.  
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 γ. Η έννοια της “βιοποριστικής εγκατάστασης” προϋποθέτει εκτός από την 

ύπαρξη της “κύριας και μόνιμης εγκατάστασης” κατά τα παραπάνω, και την συστηματι-
κή άσκηση επαγγέλματος που κατά κοινή παραδοχή θα προσφέρει στον αιτούντα “τα 
προς το ζην” και δεν θα συμπληρώσει απλώς το εισόδημά του. Τυχόν προσωρινή δια-
κοπή άσκησης του επαγγέλματος με εγγραφή σε ταμείο ανεργίας ή μερική απασχόλη-
ση, θα πρέπει να εκτιμώνται κάθε φορά αν σε γενικά πλαίσια πληρούν την προϋπόθε-
ση του βιοπορισμού. Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς βιοποριστικής εγκατάστα-
σης και την απόκτηση της ιδιότητας του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού ή μη άσκηση ε-
παγγέλματος δεν εξετάζεται και δεν αποτελεί λόγο απώλειας της εν λόγω ιδιότητας.  

  δ. Αρμόδιες για την εξέταση των προϋποθέσεων της “κύριας και μόνιμης 
εγκατάστασης” και “βιοποριστικής εγκατάστασης” είναι οι ελληνικές προξενικές αρχές 
και στα πλαίσια της αποκλειστικής αρμοδιότητας που τους παρέχεται από τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του (α) σχετικού για την έκ-
δοση των πιστοποιητικών των μονίμων κατοίκων εξωτερικού, έχουν την δυνατότητα να 
ζητούν από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν και το βάρος απόδειξης, να υποβά-
λουν κάθε επίσημο στοιχείο που μπορεί ν’ αποδεικνύει τη συνδρομή στο πρόσωπό 
τους των προϋποθέσεων που τίθενται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ιδίου 
άρθρου. 

 2. Κατόπιν των παραπάνω, 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, ανε-
ξάρτητα από το αν λαμβάνουν χώρα πριν, κατά ή μετά την έναρξη των σπουδών ή 
οποιασδήποτε άλλης κατάστασης που κατ’ αρχάς δεν δικαιολογεί την απόκτηση της 
μόνιμης κατοικίας, κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα.  

 3. Εξαίρεση στα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο αποτελεί η πε-
ρίπτωση της παραγράφου 2 στ του άρθρου 25 του (α) σχετικού, όπου η ευθεία νομοθε-
τική ρύθμιση αποκλείει τον συνυπολογισμό για την απόκτηση της ιδιότητας του Μονί-
μου Κατοίκου Εξωτερικού, του χρόνου παραμονής στο εξωτερικό που διανύεται με τις 
ιδιότητες που περιγράφονται στην προαναφερθείσα διάταξη.  

 4. Παρακαλούμε την ενημέρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στο εξωτε-
ρικό.  

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 
 
 

Ευστάθιος Γηϊτσίδης 
Ανχης (Σ) 

Υποστράτηγος Βασίλειος Καλαμπούκας 
Διευθυντής 
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