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31 Ιουλίου 2011 

 
Θέμα: Απόκτηση ιδιότητάς μόνιμου  κατοίκου  εξωτερικού των επιτόπιων 
υπαλλήλων που έχουν σχέση εργασίας με ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες 
στο εξωτερικό. 
 
Σε απάντηση αιτήματος που υπέβαλε πρόσφατα η ΟΕΚΑΙ προς τους 
αρμόδιους Υπουργούς Eθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και 
Εξωτερικών, κ. Δημήτριο Δρούτσα και κοινοποίησε στον Υφυπουργό 
Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Ελληνισμού Διασποράς κ. Δημήτρη 
Δόλλη, για το θέμα των επιτόπιων υπαλλήλων που έχουν σχέση εργασίας 
με ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό και της ιδιότητάς τους 
ως μόνιμων  κατοίκων  εξωτερικού λάβαμε την ακόλουθη απάντηση από 
τον νυν ΥΠΕΘΑ κ. Παναγιώτη Μπεγλίτη: 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 25παράγραφος 1 του Ν. 3421/2005 «αναβάλλεται 
η κατάταξη στις Ένοπλές Δυνάμεις όσων έχουν την ιδιότητα του 
μόνιμου κατοίκου εξωτερικού. 
Μόνιμοι  κάτοικοι εξωτερικού θεωρούνται όσοι έχουν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 

1. Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα 
(11) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μια ή περισσότερες χώρες. 

2. Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για 
επτά (7) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες 
χώρες. 

 
Στην δε παράγραφο 2 (υποπαράγραφος στ’) του ίδιου άρθρου 
αναφέρεται ότι ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό που διανύεται για 
τους λειτουργούς ή έμμισθους υπαλλήλους πολιτικούς και στρατιωτικούς 
ή μισθωτούς, που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα κρατικά νομικά 
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση 



εργασίας,  καθώς και από τα τέκνα τους μέχρι την ενηλικίωσή τους, 
ΔΕΝ υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της ενδεκαετίας ή επταετίας, που 
τίθεται ως προϋπόθεση από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού για την 
απόκτηση της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού». 
 
Από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ έχουν εκδοθεί 
σχετικές οδηγίες και έγγραφα που διευκρινίζουν ότι: α) «Οι ρυθμίσεις 
αυτές  είναι καθολικού χαρακτήρα, δεν καθιερώνουν κανενός είδους 
εξαίρεση ως προς την προσμέτρηση του χρόνου παραμονής στο 
εξωτερικό όσων είχαν και εξακολουθούν να διατηρούν μόνιμη κατοικία 
πριν ή και μετά την απόκτηση μιας εκ των ιδιοτήτων που αναφέρονται 
ρητά στις διατάξεις της υποπαραγράφου 2 στ’ του άρθρου 25 του Ν. 
3421/2005 και μάλιστα ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της κατά 
περίπτωση εργασιακής σχέσης», και  
β) «Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό που διανύεται από τα άτομα 
της υποπαραγράφου 2 στ΄του άρθρου 25 του Νόμου 3421/2005 και 
ανεξάρτητα από την ιδιότητα και τη νομική μορφή της εργασιακής τους 
σχέσης (σύμβασης εργασίας) αφαιρείται κατα τη διαδικασία 
προσμέτρησης της ενδεκαετούς κύριας και μόνιμης εγκατάστασης ή της 
επταετούς βιοποριστικής εγκατάστασης, που απαιτείται σύμφωνα με τις 
υποπαραγράφους 1α και 1β του ως άνω άρθρου για την απόκτηση της 
ιδιότητας του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού». 
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