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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.  Φ.429.1/25/151659/Σ.412/9-3-2006/ΓΕΕΘΑ/ΔΣΛ/ΤΜ. ΝΟΜ. 
δ.  Φ.429.1/33/152731/Σ.583/12-4-2006/ΓΕΕΘΑ/ΔΣΛ/ΤΜ. ΝΟΜ. 
ε.  Φ.420/1/1019/Σ.281/31 Μαΐ 2006/ΑΚΑΜΟ  

 
 1. Απαντώντας στο (ε) σχετικό με το οποίο ζητάτε να διευκρινιστεί αν η παροχή 
εργασίας ατόμων που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για σπουδές μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως βιοποριστική κατά την έννοια των διατάξεων των (α) και (β) σχετι-
κών, σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά την έννοια της «βιοποριστικής εγκατάστασης», η 
Διεύθυνσή μας έχει διεξοδικά αναφερθεί για το θέμα αυτό στα (γ) και (δ) σχετικά παρέ-
χοντας τις αναγκαίες διευκρινίσεις από τις οποίες προκύπτει ότι, η παροχή εργασίας με 
την ιδιότητα του διδάκτορα ερευνητή εφόσον φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της εργασια-
κής σχέσης και δεν έχει τη μορφή υποτροφίας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «βιοπορι-
στικό επάγγελμα». Όμως προκειμένου ο ασκών αυτό το βιοποριστικό επάγγελμα να 
χαρακτηρισθεί ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, θα πρέπει να συντρέχουν στο πρό-
σωπό του και οι λοιπές προϋποθέσεις της κατοικίας κατά τον Αστικό Κώδικα, οι οποίες 
θα πρέπει να αποδειχθούν με πρωτοβουλία του ιδίου, δεδομένου ότι με την προσωρι-
νή εγκατάστασή του στο εξωτερικό για σπουδές τεκμαίρεται ότι αυτή δεν έγινε με σκο-
πό μονιμότητας.  
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 2. Το ΥΠΕΞ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωση 
όλων των ελληνικών προξενικών αρχών, προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση 
απ’ αυτές ανάλογων θεμάτων.  
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