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1. Με αφορμή την (ε) σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που
σας γνωστοποιήθηκε με το (η) όμοιο και αφορά την αποδοχή της θέσης ότι το βάρος
απόδειξης για την τυχόν παραμονή στην Ελλάδα πέραν του εξαμήνου των ατόμων που
επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις των (στ) και (ζ) σχετικών, το φέρει η Προξενική
αρχή και στα πλαίσια της εξουσιοδοτήσεως που παρέχεται από την (ζ) όμοια στην
Διεύθυνσή μας για την έκδοση διοικητικών και ερμηνευτικών οδηγιών για την εφαρμογή
της, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
α. Η δήλωση από τους ενδιαφερόμενους στο οικείο Δημαρχείο εξωτερικού,
δεν μπορεί να λειτουργήσει ως τεκμήριο περί της πραγματικής εγκατάστασης και
της υπάρξεως φυσικής παρουσίας τους στο εξωτερικό, διότι από την κοινή πείρα
προκύπτει ότι η απλή δήλωση βουλήσεως δεν αποδεικνύει την υλοποίηση του δηλω-
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μένου. Η δήλωση αυτή θεωρείται ότι λειτουργεί μόνο ως μαχητό τεκμήριο περί του
βουλητικού στοιχείου (animus) της συστάσεως κατοικίας στο εξωτερικό.
β. Βασική αρχή του δικαίου αποδείξεως, είναι ότι καθένας από τους διαδίκους φέρει το βάρος της αποδείξεως των γεγονότων, τα οποία αποτελούν τις προϋποθέσεις των ευνοϊκών για αυτόν κανόνων δικαίου, αρχή που βασίζεται στις διατάξεις του
άρθρου 338 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Χαράλαμπος Μ. Φραγκίστας, «Δίκαιον
Αποδείξεως», έκδοση Β΄ υπό Πελαγίας Γέσιου – Φαλτσή, ,εκδ. Σάκουλα, Αθήνα, 1975).
γ. Η (ε) σχετική εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό καθεστώς
των (β) και (γ) σχετικών, στα οποία δεν περιλαμβανόταν ρητή αναφορά περί του ποιος
έχει το βάρος απόδειξης. Αντιθέτως από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3
της (ζ) σχετικής, καθιερώνεται ρητά η υποχρέωση των ενδιαφερομένων, να υποβάλλουν οι ίδιοι στις προξενικές αρχές όλα τα επίσημα έγγραφα που απαιτούνται για την
απόδειξη των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 25 του προαναφερθέντος νόμου, κατανέμοντας ουσιαστικά το βάρος απόδειξης, αποκλειστικά σ’ αυτούς.
2.

Κατόπιν των παραπάνω:

α. Η διοίκηση, όσον αφορά τον συγκεκριμένο στρατεύσιμο, υπέρ του οποίου εκδόθηκε η (ε) σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποχρεούται
στην έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού μόνον για την υπαγωγή του
στις διατάξεις των (β) και (γ) σχετικών. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ζητήσει την υπαγωγή
του στις διατάξεις του (στ) όμοιου, δεν καλύπτεται από το δεδικασμένο που δημιουργήθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση γιατί αυτή κατά την έκδοσή της είχε λάβει υπόψη της μόνον το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς.
β. Με δεδομένη την ευθεία ρύθμιση από τις διατάξεις της (ζ) σχετικής τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά σ’ εκτέλεση αυτής θα εκδίδονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων, όσον αφορά την υποβολή των επισήμων εγγράφων που απαιτούνται για την απόδειξη των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 25 του (στ) όμοιου.
Με όμοιο τρόπο θα εξακολουθήσουν να εκδίδονται και τα πιστοποιητικά μονίμων κατοίκων εξωτερικού που υπάγονται στις διατάξεις του προϊσχύσαντος νομοθετικού καθεστώτος.
3. Επιπρόσθετα διευκρινίζονται και τα παρακάτω θέματα αναφορικά με τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά μονίμων κατοίκων εξωτερικού:
α. Οι προξενικές αρχές να αποφεύγουν την παρέκκλιση από τον τύπο του
υποδείγματος του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού, όπως αυτό καθορίζεται από την (ζ) σχετική και τις εκδιδόμενες οδηγίες από την Διεύθυνσή μας.
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β. Οι τυχόν σπουδές των ενδιαφερομένων σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές,
της Ελλάδας σύμφωνα με την παράγραφο 2η΄ του άρθρου 25 του (στ) σχετικού δεν
είναι απαραίτητο να προκύπτουν από το εκδιδόμενο πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου
εξωτερικού. Όμως στην παράγραφο των αφιξαναχωρήσεων θα προκύπτει το χρονικό
διάστημα που παρέμειναν στην Ελλάδα για σπουδές, το οποίο θα καλύπτεται από το
συνυποβαλλόμενο από τον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό σπουδών στο Στρατολογικό
Γραφείο.
γ.

Στην υποπαράγραφο α΄ του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερι-

κού:
(1)
Η φράση «εργαζόμενος ως……… » συμπληρώνεται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 25 του (στ) σχετικού, επειδή έχει βιοποριστική εγκατάσταση, και αναγράφονται συγκεντρωτικά οι εργασίες
που αυτός άσκησε κατά τη διάρκεια της βιοποριστικής του εγκατάστασης.
(2) Η φράση «και κατοικεί στο εξωτερικό από ………………. μέχρι
…………………….» συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει
βιοποριστική εγκατάσταση και αναγράφεται ο χρόνος που αυτός άρχισε να κατοικεί στο
εξωτερικό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
δ. Η υποπαράγραφος β΄ του εν λόγω πιστοποιητικού συμπληρώνεται μόνο
όταν ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του
(στ) σχετικού. Στην περίπτωση αυτή η υποπαράγραφος α΄ δεν συμπληρώνεται.
ε. Κρίνεται σκόπιμο να αναδιατυπωθεί η παράγραφος ε΄ του προαναφερθέντος υποδείγματος όπως στο συνημμένο υπόδειγμα ώστε να αναγράφει ρητά ότι και ο
ίδιος ο ενδιαφερόμενος δεν είχε τις ιδιότητες της παραγράφου 2στ΄του (στ) σχετικού.
4. Κοινοποιείται σε Παράρτημα “Α” υπόδειγμα πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου
Εξωτερικού που περιλαμβάνει τις παραπάνω τροποποιήσεις και παρακαλούμε για την
ενημέρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στο εξωτερικό για το περιεχόμενο της
παρούσας.
Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Βασίλειος Καλαμπούκας
Διευθυντής

Ευστάθιος Γηϊτσίδης
Ανχης (Σ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”
«Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού»
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Αθήνα, 16 Μαΐ 2006
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ.429.1/41/152876/Σ.791
ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Αριθ. Πρωτ. ή Πιστοπ. …..

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Πιστοποιείται ότι ο ………………………………………………………………………..
…. του ………………………. και της ………………………. που είναι γραμμένος στα
Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας ……………………………………….…
…………………………… του Νομού ………………………. …….με ημερομηνία γεννήσεως …………………….... (1).
α. Έχει κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στ…..……………………………….………
…… (2) από ……………………….(3) μέχρι …………………….(4) ή έχει βιοποριστική
εγκατάσταση στ…………………………………………………………………….……(2)
εργαζόμενος ως ………………………………………………………………..……(5) από
…………………(6) μέχρι ………………(7) με αντικείμενο εργασίας ……………………
……………………………………………………..………….. και κατοικεί στο εξωτερικό
από …………..…………(3) μέχρι …………………...(4).
β. Έχει κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στ…………………………………...(2) από
γεννήσεώς του…………….………….(8) μέχρι……………………………(4) και διαμένει
στ…………….……..(2) μόνιμα από τη γέννησή του μέχρι………………………………
γ. Διατηρεί ή δεν διατηρεί την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού μέχρι
σήμερα ( ή διατηρούσε την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού μέχρι την
………………..……… που .…………………….(9) .
δ. Πραγματοποίησε τα παρακάτω ταξίδια στην Ελλάδα:
Είσοδος στην Ελλάδα
΄Εξοδος από την Ελλάδα
……………….. (10)

…………………. (10)

ε. Οι γονείς του (ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα) κατοικούσαν στο εξωτερικό κατά την εγκατάστασή του και μέχρι την ενηλικίωσή του. Αυτοί για την ίδια περίοδο
και ο ίδιος από την ενηλικίωσή του και μετά δεν υπήρξαν λειτουργοί ή έμμισθοι υπάλληλοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί ή μισθωτοί, που απασχολούνταν στο δημόσιο και στα κρατικά νομικά πρόσωπα του δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (11).
στ. Το παρόν εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προκειμένου να το
χρησιμοποιήσει για την εξέταση της δυνατότητας υπαγωγής του στις διατάξεις του ν.
3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις».
……………………………….(Ημερομηνία)
Ο
Πρόξενος
(Τ.Σ. Υπογραφή)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
(1) Αναγράφονται: Επώνυμο, κύριο όνομα, όνομα πατέρα και μητέρας, ο Δήμος ή
η Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, ο Νομός και η ημερομηνία γεννήσεως
του ενδιαφερομένου.
(2) Αναγράφεται η χώρα ή οι χώρες όπου έχει κύρια και μόνιμη εγκατάσταση ή
βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικία.
(3) Συμπληρώνεται η ημερομηνία κύριας και μόνιμης εγκατάστασης – κατοικίας
στο εξωτερικό.
(4) Συμπληρώνεται η ημερομηνία μέχρι την οποία διατηρεί την κύρια και μόνιμη
εγκατάσταση – κατοικία στο εξωτερικό.
(5) Αναγράφονται συγκεντρωτικά όλα τα επαγγέλματα που άσκησε κατά τη διάρκεια της βιοποριστικής του εγκατάστασης στο εξωτερικό.
(6) Αναγράφεται η έναρξη ασκήσεως βιοποριστικού επαγγέλματος.
(7) Αναγράφεται το πέρας της συνεχούς άσκησης .βιοποριστικού επαγγέλματος.
(8) Αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως.
(9) Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού αναγράφεται η ημερομηνία της απώλειας και οι λόγοι που την επέφεραν.
(10) Αναγράφονται οι ημερομηνίες άφιξης στην Ελλάδα και αναχώρησης από αυτή. Σε περίπτωση αδυναμίας εξακρίβωσης της ημερομηνίας των ταξιδιών ή της πραγματοποίησης ταξιδιών, γίνεται πιστοποίηση περί του ότι ο ενδιαφερόμενος δεν παρέμεινε στην Ελλάδα πέραν των έξι (6) μηνών στο ίδιο ημερολογιακό έτος ή περί του ότι
δεν πραγματοποίησε ταξίδια στην Ελλάδα.
(11) Οι τοποθετούμενοι στο εξωτερικό ως λειτουργοί ή έμμισθοι υπάλληλοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί ή μισθωτοί, που απασχολούνται στο δημόσιο και στα κρατικά νομικά
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έχουν κατοικία στην Ελλάδα και επομένως ούτε οι ίδιοι ούτε τα ανήλικα τέκνα τους μπορούν να
αποκτήσουν κατοικία στο εξωτερικό.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η παράγραφος β του υποδείγματος συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος γεννήθηκε και διαμένει έκτοτε μόνιμα στο εξωτερικό εφόσον βέβαια πληρούνται
και οι προϋποθέσεις της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης του στο εξωτερικό για ένδεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες.

Ακριβές Αντίγραφο

Ευστάθιος Γηϊτσίδης
Ανχης (Σ)

Υποστράτηγος Βασίλειος Καλαμπούκας
Διευθυντής

