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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι

προχωρήσαμε ως „ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ“ στην έκδοση ενός „ΟΔΗΓΟΥ“ που θα αποτελείται
από δυο τεύχη με χρήσιμες πληροφορίες για τους Έλληνες που ζουν στη Γερμανία.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κυκλοφορήσει και το δεύτερο τεύχος του „ΟΔΗΓΟΥ“ 
στο οποίο θα περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τις Γερμανικές Αρχές και Υπηρεσίες 
και θα είναι χρήσιμο τόσο για τους Έλληνες που ζουν ήδη στη Γερμανία όσο και για 
αυτούς που θα εγκατασταθούν σ΄αυτή.

Στο πρώτο τεύχος του „ΟΔΗΓΟΥ“ περιέχονται πληροφορίες σχετικά με την έκδοση 
διαβατηρίου, πιστοποιητικών και θεμάτων στρατολογίας για τα οποία είναι αρμόδιες οι 
κατά τόπους Προξενικές Αρχές ή η Ελληνική Πρεσβεία καθώς και πληροφορίες σχετικά 
με τις φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού.

Διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμολογήσεις, τα κόστη και τα 
παράβολα είναι ενδεικτικές και η συντακτική ομάδα δε φέρει ευθύνη.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες του πρώτου τεύχους είναι από το Ελληνικό Γενικό 
Προξενείο Μονάχου και την Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο, από την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων καθώς και από την Ελληνική Αστυνομία.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Κώστας Τάτσης

Επιμέλεια κειμένων: Κατερίνα Βαρελά, Μαρία Πουτσώλη, Ιωάννα Σιώχου, 
Γιώργος Σκανδάλης
Επιμέλεια φορολογικών θεμάτων: Αναστασία Χρ. Μήλιου  

Eπανασχεδιασμός λογότυπου και διαφήμισης του «ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ»:  Γεώργιος Κίτσιος

Σχεδιασμός εξωφύλλου, λογότυπου και γραφιστικά του «ΟΔΗΓΟΥ»:  
ES smart graphic design, Ευστρατία Σουιτσμές (info@es-sgd.com, www. es-sgd.com)

1ο τεύχος: Ιούνιος 2017, Έκδοση: 5.000 αντίτυπα
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A. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Σύμφωνα με το Ν.3103/2003 η αρμοδιότητα εκδόσεως των ελληνικών διαβατηρίων 
ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία. Οι προυποθέσεις χορήγησης ελληνικών 
διαβατηρίων, η χρονική ισχύς τους και άλλα θέματα παράτασης, αντικάστασης, 
απώλειας και ακύρωσης ρυθμίζονται από τα ΠΔ25/2004 και ΠΔ193/2005. Ειδικότερα:
Διαβατήριο 5ετούς ισχύος δικαιούται ο κάθε Έλληνας πολίτης άνω των 14 ετών και 
κοστίζει 84.40€.
Διαβατήριο 3ετούς ισχύος χορηγείται σε ανηλίκους μέχρι 14 ετών και κοστίζει 73.60€.
Ταξιδιωτικά έγγραφα περιορισμένης ισχύος για επιστροφή στην Ελλάδα εκδίδονται 
ατελώς.
Κατά την κατάθεση της αιτήσεως για έκδοση διαβατηρίου, απαιτείται οπωσδήποτε 
η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, καθώς και του ανηλίκου ή 
του επιτροπευομένου, μαζί με τον ασκούντα την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, 
προσκομίζοντας κατά περίπτωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ανήλικοι 12 χρονών 
και άνω υπογράφουν την αίτηση, μαζί με τους γονείς ή κηδεμόνες τους, καθώς και την 
σχετική υπεύθυνη δήλωση. Ανήλικοι κάτω των 12 χρονών, δεν υπογράφουν οι ίδιοι, 
παρά μόνο οι ασκούντες την γονική εξουσία γονείς ή κηδεμόνες τους. Απαιτείται όμως 
η αυτοπρόσωπη παρουσία τους. Στα νεογέννητα, μετά την δήλωση τους στο Γενικό 
Προξενείο, χορηγείται προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο για να ταξιδεύσουν στην 
Ελλάδα και αφού περαιωθεί η εγγραφή τους στον οικείο Δήμο και εφοδιασθούν με 
πιστοποιητικό εγγραφής, τότε μπορεί να υποβληθεί αίτηση για έκδοση διαβατηρίου.
Οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να καταθέσουν την αίτηση έκδοσης διαβατηρίου και 
τα λοιπά δικαιολογητικά, είτε στα αρμόδια γραφεία που λειτουργούν στις προξενικές 
μας αρχές, είτε στην Ελλάδα, κατά την εκεί προσωρινή παραμονή τους. Τα απαιτούμενα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για έκδοση διαβατηρίου καθορίζονται στην ΚΥΑ 
3021/22/10/2005 και είναι τα παρακάτω:

I. ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

1. Μία έγχρωμη φωτογραφία (διαστάσεων 4Χ6 cm) τυπωμένη σε αναλογικό  
 φωτογραφικό χαρτί. Η φωτογραφία πρέπει να είναι του τελευταίου μηνός .
2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητος ή πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής 
 κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης τελευταίου εξαμήνου, στο οποίο να 
 αναγράφεται η οικογενειακή μερίδα - αναζητείται και από την Αρχή μας.
4. Παλαιό διαβατήριο (εάν υπάρχει).
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (παραλαβή από την Προξενική Αρχή).

II. ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Μία έγχρωμη φωτογραφία (διαστάσεων 4 x 6 cm) τυπωμένη σε αναλογικό 
 φωτογραφικό χαρτί  η φωτογραφία πρέπει να είναι του τελευταίου μηνός   

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
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2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης  
 τελευταίου εξαμήνου
3. Βεβαίωση του Στρατολογικού Γραφείου πιστοποιούσα την ανυποταξία
4. Παλαιό διαβατήριο
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (παραλαβή από την Προξενική Αρχή)

III. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

1. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες (διαστάσεων 4Χ6 cm) τυπωμένες σε αναλογικό 
 φωτογραφικό χαρτί Η φωτογραφία πρέπει να είναι του τελευταίου μηνός   
2. Πιστοποιητικό γέννησης, τελευταίου εξαμήνου, είτε πρωτότυπο, είτε με φαξ 
 μέσω Προξενείου στο οποίο επικολλάται μία έγχρωμη φωτογραφία με 
 βεβαίωση ταυτοπροσωπίας απο την Αρχή μας.
3. Αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου, καθώς και του ενός, τουλάχιστον, 
 γονέα με έγγραφη συναίνεση του άλλου γονέα, με θεωρημένο το ιδιόχειρο της  
 υπογραφής του από οποιαδήποτε  Διοικητική Αρχή (κρατική ή δημοτική αρχή).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (παραλαβή από την Προξενική Αρχή).

IV. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ / ΚΛΟΠΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

1. Δήλωση απώλειας διαβατηρίου από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής ή του 
 τόπου που χάθηκε το διαβατήριο (Verlustanzeige)
2. Υπεύθυνη Δήλωση στο Προξενείο στην οποία θα αναφέρονται οι συνθήκες 
 απώλειας του διαβατηρίου. Αν το απωλεσθέν διαβατήριο ήταν σε ισχύ, μπορεί να 
 υποβληθεί νέα αίτηση για διαβατήριο μόνο μετά την παρέλευση 3 μηνών από την 
 δήλωση της απώλειας στο Προξενείο.
3. Αίτηση και δύο φωτογραφίες
4. Συγκατάθεση γονέων για τα ανήλικα τέκνα.

Η φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη, δηλαδή του τελευταίου μηνός, διαστάσεων 
4Χ6 cm, έγχρωμη, τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί. Το πρόσωπο να 
καταλαμβάνει το 70% έως 75% και η απόσταση από το πηγούνι έως την κορυφή του 
μετώπου να είναι 50% έως 60% της φωτογραφίας. Κατά προτίμηση στη φωτογραφία 
δεν θα πρέπει να φοράτε γυαλιά, τα μαλλιά σας να μην καλύπτουν καθόλου το μέτωπο 
και να είναι τραβηγμένα πίσω από τα αυτιά. Απαιτείται φόντο ελαφρού χρώματος, 
κατά προτίμηση λευκό ή πολύ ανοικτό γκρι μέχρι 5%. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα http://www.minocp.gov.gr 
Τα διαβατήριο αφού εκδοθεί από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, αποστέλλεται στο Αρμόδιο Προξενείο μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών 
και μπορεί να παραληφθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο.
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
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B. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Βασική αρμοδιότητα των προξενικών Αρχών ως προς τα στρατολογικά ζητήματα είναι 
η πιστοποίηση της ιδιότητας του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού των αρρένων Eλλήνων 
πολιτών που κατοικούν εντός της προξενικής τους περιφέρειας, είτε προκειμένου να 
λάβουν αναβολή στράτευσης αορίστου χρόνου, είτε προκειμένου να υπηρετήσουν 
την μειωμένη θητεία, η οποία προβλέπεται για τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού. 
Με τον νόμο 3421/2005, που άρχισε να εφαρμόζεται από την 1.1.2006 επήλθαν, 
μεταξύ άλλων, μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς όσον 
αφορά στους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, τόσο για τις προϋποθέσεις υπαγωγής 
τους στις ευεργετικές διατάξεις, όσο και για την διάρκεια της θητείας τους. Κόστος 
Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού: 50 Ευρώ

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύμφωνα με τον νόμο 3421 του 2005 / άρθρο 25, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για 
στρατολογικές υποθέσεις θεωρούνται:

α. Όσοι ενήλικοι έχουν γεννηθεί και διαμένουν μόνιμα και συνεχόμενα στο Εξωτερικό 
 μέχρι και σήμερα ή
β. Όσοι έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση για ένδεκα (11) τουλάχιστον 
 συνεχόμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες του εξωτερικού ή
γ. Όσοι έχουν βιοποριστική εγκατάσταση (δηλαδή ζουν και εργάζονται, όντας 
 ασφαλισμένοι κανονικά) στο εξωτερικό για επτά (7) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, 
 σε μια ή περισσότερες χώρες.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τόσο ο ενδιαφερόμενος από την ενηλικίωσή 
του και μετά, όσο και οι γονείς του μέχρι την ενηλικίωσή του, δεν θα πρέπει να 
υπήρξαν λειτουργοί ή έμμισθοι υπάλληλοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί ή μισθωτοί, που 
απασχολούνταν στο ελληνικό δημόσιο και στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
H ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού είναι μεταβλητή και μπορεί να απολεσθεί. 
Οι προϋποθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής 
θα πρέπει να πληρούνται και να αποδεικνύονται σε κάθε δεδομένη στιγμή. Π.χ., ένας 
στρατεύσιμος που σε ηλικία 20 ετών είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού μπορεί στα 25 
χρόνια του να έχει χάσει την ιδιότητα αυτή, αν, π.χ. στο μεταξύ παρέμεινε στην Ελλάδα 
για χρονική περίοδο πέραν των έξι συνεχών μηνών κατά το ίδιο έτος. Απώλεια της 
ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται επίσης με τυχούσα απέλασή του 
στην Ελλάδα.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
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ΙΙ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι μόνιμοι κάτοικοι Εξωτερικού δικαιούνται αναβολής της κατάταξής τους στις Ένοπλες 
Δυνάμεις η οποία είναι αόριστης διάρκειας και διακόπτεται, είτε με αίτησή τους, είτε με 
την απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Εφόσον το επιθυμούν, 
μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης και η διάρκεια της θητείας 
τους προσδιορίζεται ως εξής:

α. Όσοι γεννήθηκαν και διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό εκπληρώνουν τρίμηνη 
 θητεία.
β. Οι λοιποί μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι εξάμηνης θητείας.

Επιτρέπεται η τμηματική, τουλάχιστον κατά δίμηνο εκπλήρωση της θητείας των 
μονίμων κατοίκων εξωτερικού. Επίσης, αναγνωρίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο Έλληνες 
υπηρέτησαν οποτεδήποτε ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες 
δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να 
εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν 
καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως 
εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τουλάχιστον 45 ημερών. 

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά κάθε μήνα έχει οριστεί σε 810 Ευρώ.
Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την υπαγωγή τους 
στις διατάξεις του αρθρ. 25/Ν. 3421/2005 (αναβολή κατάταξης μονίμων κατοίκων 
εξωτερικού) εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες 
κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας με παραγραφή, 
αίρονται οι ποινικές συνέπειες και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του προαναφερόμενου νόμου, ως Μόνιμοι Κάτοικοι 
Εξωτερικού μπορούν να χαρακτηρισθούν όσοι εντάσσονται σε μία από τις 
προαναφερθείσες κατηγορίες και έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικό Μονίμου 
Κατοίκου Εξωτερικού που εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (στην 
περιφέρεια των οποίων ο ενδιαφερόμενος έχει την τελευταία κύρια και μόνιμη 
εγκατάστασή του), μετά την 1η Ιανουαρίου που ο υπόχρεος προς στράτευση διανύει το 
19ο έτος της ηλικίας του ( δηλαδή 18 χρονών +).

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
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ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥΣ 
(3ΜΗΝΗ ΘΗΤΕΙΑ)

1. Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή.
2. Διαβατήριο ή Αστυνομική Ταυτότητα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
3. Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόμενου από το Δήμο της Ελλάδας όπου   
 θα αναγράφεται ο ακριβής τόπος εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (πρωτότυπο ή   
 τηλεομοιοτυπία (FAX) απευθείας από το Δήμο).
4. Όλες οι σχολικές βεβαιώσεις του ενδιαφερόμενου (Schulbescheinigung και όχι Ver- 
 trag) ή όλα τα ενδεικτικά (Jahreszeugnis) κάθε σχολικής χρονιάς από την πρώτη   
 ημέρα σχολείου μέχρι και σήμερα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
5. Βεβαίωση δήλωσης του Γερμανικού Δημαρχείου (Meldebestätigung) για το   
 παιδί και για τους γονείς, από την ημερομηνία της γέννησης του μέχρι και σήμερα   
 (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
6. Για τους γονείς ο οποίοι είναι μισθωτοί, βεβαιώσεις μισθών ή συντάξεων (Ver-  
 sicherungsverlauf ή Μonatsabrechnung) και για ελεύθερους επαγγελματίες   
 βεβαίωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης (Gewerbebescheinigung) (πρωτότυπα  
 και φωτοτυπίες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ενηλίκων στην Ελλάδα που 
εγγράφονται για φοίτηση σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής 
τους στο εξωτερικό μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση 
των σπουδών τους ή μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους. 
Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει 
να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε 
στο εξωτερικό (στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται απαραίτητα και τα αντίστοιχα ανωτέρω 
δικαιολογητικά).

V. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (6ΜΗΝΗ ΘΗΤΕΙΑ)

1. Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή.
2. Διαβατήριο ή Αστυνομική Ταυτότητα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
3. Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόμενου από το Δήμο της Ελλάδας για τον   
 ακριβή τόπο εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (πρωτότυπο ή τηλεομοιοτυπία (FAX)  
 απευθείας από το Δήμο).
4. Τις απαραίτητες σχολικές βεβαιώσεις (Schulbescheinigung) ή τα ενδεικτικά (Jah  
 reszeugnis) μέχρι και σήμερα και, εάν εργάζεται, αποδεικτικά εργασίας ανάλογα με  
 το είδος της εργασίας του (Versicherungsverlauf από φορέα συνταξιοδότησης π.χ.   
 DRV ή Gewerbebescheinigung), έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος 
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 δεν παρέμεινε στην Ελλάδα πέραν του εξαμήνου σε κανένα ημερολογιακό έτος   
 (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
5. Βεβαίωση δήλωσης του Γερμανικού Δημαρχείου (Meldebestätigung) για το παιδί   
 και για τους γονείς, για τα 11 συνεχόμενα χρόνια διαμονής στο Εξωτερικό    
 (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
6. Για τους γονείς ο οποίοι είναι μισθωτοί, βεβαιώσεις μισθών ή συντάξεων (Ver-  
 sicherungsverlauf ή Μonatsabrechnung) και για ελεύθερους επαγγελματίες   
 βεβαίωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης (Gewerbebescheinigung) (πρωτότυπα  
 και φωτοτυπίες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής του ανηλίκου τέκνου για 
οποιοδήποτε λόγο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την κατοικία των γονέων, δεν υπολογίζεται για 
την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Επισημαίνεται ότι για το χρονικό 
διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς 
του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε στο εξωτερικό (στην περίπτωση αυτή 
υποβάλλονται απαραίτητα και τα αντίστοιχα ανωτέρω δικαιολογητικά.

VI. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (6ΜΗΝΗ ΘΗΤΕΙΑ)

1. Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή.
2. Διαβατήριο ή Αστυνομική Ταυτότητα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
3. Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόμενου από το Δήμο της Ελλάδας, όπου 
 θα αναγράφεται ο ακριβής τόπος εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (πρωτότυπο ή 
 τηλεομοιοτυπία (FAX) απευθείας από το Δήμο).
4. Αποδεικτικά εργασίας επτά ετών ανάλογα με το είδος εργασίας του 
 ενδιαφερόμενου. Για τους μισθωτούς πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών  
 (Versicherungsverlauf από συνταξιοδοτικό φορέα) και βεβαίωση εργοδότη για το 
 είδος της εργασίας. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες βεβαίωση έναρξης 
 λειτουργίας επιχείρησης (Gewerbebescheinigung), βεβαίωση από τον λογιστή 
 (Steuerberater) στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
 της επιχείρησης και η διάρκειά της και επιπλέον φορολογικές δηλώσεις όλων των 
 ετών (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
5. Βεβαίωση δήλωσης του Γερμανικού Δημαρχείου (Meldebestätigung) για τον 
 ενδιαφερόμενο, για τα επτά συνεχόμενα χρόνια διαμονής στη Γερμανία 
 (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
6. Βεβαίωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα 
 (ΑΟΚ, ΒΚΚ κ.ο.κ) (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
Εφόσον προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το πιστοποιητικό 
χορηγείται εντός πέντε εργασίμων ημερών. Η χρονική διάρκεια των ανωτέρω 
πιστοποιητικών είναι εξάμηνη.
Το Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού κοστίζει 50 Ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι ενδιαφερόμενοι διέμειναν και σε χώρες πλην της Γερμανίας, οφείλουν να 
προσκομίσουν για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα πιστοποιητικά των αρμοδίων κατά τόπον 
Ελληνικών Προξενικών Αρχών.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
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VII. ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για την έκδοση αναβολής από το στρατό, ως μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, απαιτείται:
α. Να συγκεντρώσετε τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν και να εκδοθεί από το 
 Προξενείο το Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού
β. Στη συνέχεια, το Πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί στο 
 Στρατολογικό σας Γραφείο, είτε από εσάς, είτε από το Προξενείο, με αντίστοιχη 
 αίτηση χορήγησης αναβολής.
Αν έχετε πάρει αναβολή ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και θέλετε να την διακόψετε, 
πρέπει να κάνετε αίτηση διακοπής της αναβολής και να ζητήσετε να σας εκδώσουμε 
νέο Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, υποβάλλοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. Έτσι, θα υπηρετήσετε τη θητεία σας με την επόμενη σειρά κατάταξης 
(ΕΣΣΟ). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διακοπή της αναβολής Μονίμου Κατοίκου 
Εξωτερικού και την εκ νέου έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου είναι τα 
προαναφερόμενα, από την ημερομηνία της εκδόσεως του παλαιού Πιστοποιητικού 
μέχρι και σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής για οποιοδήποτε λόγο στην 
Ελλάδα, δεν υπολογίζεται για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

VIII. ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναβολή από το στρατό λόγω σπουδών παίρνουν αυτοί οι οποίοι κατά την ημερομηνία 
κατάταξης τους είναι:

α. Μαθητές Λυκείων ή σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αναβολή μέχρι  
 το 21ο έτος τους), ή
β. εγγεγραμμένοι για φοίτηση σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακές σπουδές (αναβολή 
 μέχρι το 28ο έτος τους), ή
γ. εγγεγραμμένοι για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (αναβολή μέχρι το 31ο 
 έτος τους), ή
δ. διορισμένοι ή εγγεγραμμένοι για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (αναβολή μέχρι το 
 33ο έτος τους) ή
ε. κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή 
 έρευνες στο εξωτερικό (αναβολή μέχρι το 33ο έτος τους).

Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η βεβαίωση σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα 
γερμανικά δημόσια έγγραφα (πτυχία, ενδεικτικά, κλπ) που προορίζονται για χρήση στην 
Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένα για την γνησιότητα τους με την σφραγίδα Αpostille. 
Στη συνέχεια, πρέπει να μεταφραστούν στα ελληνικά από ορκωτό μεταφραστή και οι 
μεταφράσεις να επικυρωθούν από το Προξενείο.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
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ΧI. ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΔΙΠΛΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Αν δεν συμπληρώνετε τις παραπάνω προϋποθέσεις για να χαρακτηριστείτε μόνιμος 
κάτοικος εξωτερικού, αλλά έχετε διπλή υπηκοότητα και βιοποριστική εγκατάσταση 
(δηλαδή ζείτε και εργάζεστε στο εξωτερικό και είστε ασφαλισμένος κανονικά) μπορείτε 
πάλι να πάρετε αναβολή από το στρατό. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν ως 
ακολούθως:
1. Αίτηση προς το Γενικό Προξενείο.
2. Διαβατήριο ή Αστυνομική Ταυτότητα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
3. Βεβαίωση του Γερμανικού Δημαρχείου (Meldebestätigung) για τον ενδιαφερόμενο, 
 από την ημερομηνία της γέννησης του ή της εγκατάστασης του στη Γερμανία μέχρι 
 και σήμερα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
4. Αποδεικτικά εργασίας ανάλογα με το είδος της εργασίας του (Versicherungsverlauf 
 από LVA ή Gewerbebescheinigung), βεβαίωση από τον λογιστή Steuerberater στην 
 οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης και η 
 διάρκειά της για τους Ελεύθερους επαγγελματίες και επιπλέον φορολογικές 
 δηλώσεις των τελευταίων επτά ετών, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι 
 ο ενδιαφερόμενος δεν παρέμεινε στην Ελλάδα πέραν του εξαμήνου σε κανένα  
 ημερολογιακό έτος (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
5. Βεβαίωση από τον αρμόδιο Γερμανικό φορέα για την ημερομηνία απόκτησης της 
 Γερμανικής υπηκοότητας (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
6. Βεβαίωση για την υγειονομική περίθαλψη άμεσα ασφαλισμένου από τον αρμόδιο 
 ασφαλιστικό φορέα (Α.Ο.Κ., ΒΚΚ κ.ο.κ) και την κάρτα ασφάλισης (πρωτότυπα και 
 φωτοτυπίες).
7. Για όσους έχουν υπηρετήσει στις Γερμανικές ένοπλες δυνάμεις: βεβαίωση από την 
 οποία να προκύπτουν οι ημερομηνίες κατάταξης και απόλυσης. Η Βεβαίωση αυτή 
 θα έχει επιπλέον την σφραγίδα Apostille και μετά θα μεταφραστεί από ορκωτό 
 μεταφραστή (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
8. Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόμενου από το Δήμο της Ελλάδας για τον 
 ακριβή τόπο εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (πρωτότυπο ή τηλεομοιοτυπία (FAX) 
 απευθείας από το Δήμο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ενηλίκων στην Ελλάδα που 
εγγράφονται για φοίτηση σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής 
τους στο εξωτερικό μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους ή μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για την έκδοση πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού χρειάζεται ραντεβού του 
ενδιαφερόμενου ή αντιπροσώπου του. Για το σκοπό αυτό θα αποστέλλονται τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, με συστημένη αλληλογραφία και ο αρμόδιος υπάλληλος θα επικοινωνήσει 
μαζί σας, σε τηλέφωνο που θα αναγράφεται στην αίτησή σας, προκειμένου να σας κλείσει το 
ραντεβού σε τηλέφωνο σταθερό ή e-mail. Επιπλέον πληροφορίες για Στρατολογικά θέματα 
μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr. Διευκρινίσεις όσον αφορά 
στη στρατολογική νομοθεσία, μπορούν να ζητούνται και στο τηλέφωνο: 0049 - 3020612904 ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση armylaw@greek-embassy.de (Στρατολογικό Γραφείο Πρεσβείας 
Βερολίνου, που στελεχώνεται με ανώτατους αξιωματικούς των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων).

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
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Δελτίο Απογραφής (Δ.Α- περιοδεύων) για αγόρια

Πότε έχω υποχρέωση να καταθέσω Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) και που μπορώ να
απευθυνθώ;

Όλοι οι υπόχρεοι στράτευσης οφείλουν ένα έτος πριν διανύσουν το 18ο έτος
της ηλικία τους να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ).
Παράδειγμα: Οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2021 (γεννημένοι το έτος 2000),
πρέπει να καταθέσουν το δελτίο απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους
2018 (02 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου) στις κατά τόπους Στρατολογικές
Υπηρεσίες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες
Προξενικές Αρχές.

Δεν κατέθεσα έγκαιρα Δελτίο Απογραφής. Τι πρέπει να κάνω;
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης του Δελτίου Απογραφής σε κάποια
Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή ΚΕΠ, μπορείς να απευθυνθείς στο πλησιέστερο
ΚΕΠ ή ΣΥ. Θα πρέπει να προσκομίσεις απαραίτητα, τα πρωτότυπα ή ευκρινή
φωτοαντίγραφα των παρακάτω:
α.  Δελτίου της αστυνομικής σου ταυτότητας ή του Ελληνικού Διαβατηρίου σου.
β.  Βεβαίωσης ΑΦΜ, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
γ.  Βεβαίωσης ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr.

Τελείωσα το Λύκειο και ετοιμάζομαι να εγγραφώ σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή
του εσωτερικού ή εξωτερικού. Δικαιούμαι αναβολής;

Εφόσον έχεις αποκτήσει μέχρι την ημερομηνία κατάταξης τις προϋποθέσεις
για να συμμετάσχεις σε διαδικασία εγγραφής σου σε ανώτερη ή ανώτατη
σχολή του εσωτερικού ή εξωτερικού (πχ απολυτήριο Λυκείου), δικαιούσαι
αναβολής κατάταξης μέχρι την 31η Δεκ του εικοστού πρώτου (21ου) έτους
της ηλικίας σου (έτος γεν. +20). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να
καταθέσεις σε Στρατολογική Υπηρεσία ή ΚΕΠ αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
ή άλλο τίτλο που σου παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής σε εισαγωγική
διαδικασία για εγγραφή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή.

Πηγή στοιχείων : Υπουργείο Εθνικής Άμυνας www.stratologia.gr

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
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Γ. ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ

Τα φυσικά πρόσωπα (αλλοδαποί υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Έλληνες ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων) που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο 
εξωτερικό και τη μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν 
να εισάγουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές το Αυτοκίνητό τους. Σύμφωνα όμως 
με το άρθρο 17 του Νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ40Α/15.03.2010), πρέπει οι μετοικούντες 
να καταβάλλουν τον Ειδικό Φόρο Πολυτελείας Αυτοκινήτων, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του αναφερόμενου νόμου. Συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο 
ένα άτομο διαμένει τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο λόγω προσωπικών και 
επαγγελματικών δεσμών. Οι επαγγελματικοί δεσμοί αποδεικνύονται από το επάγγελμα 
του ατόμου. Οι προσωπικοί δεσμοί αποδεικνύονται από τους οικογενειακούς, ή άλλους 
σταθερούς και μόνιμους δεσμούς που έχει το πρόσωπο στον τόπο αυτόν.
Το δικαίωμα μετοικεσίας θεμελιώνεται βάσει των αποδεικτικών διαμονής / εργασίας 
του ιδίου ή της οικογένειάς του για τα δύο τελευταία έτη πριν μετακομίσουν στην 
Ελλάδα για να εγκατασταθούν μόνιμα. Κάθε οικογένεια δικαιούται ένα πιστοποιητικό 
μετοικεσίας άπαξ στην ζωή της. Γι αυτό τον λόγο πρέπει να προσκομίζονται τα 
διαβατήρια όλων των μελών της οικογένειας που μετοικούν μαζί. Σε περίπτωση 
διαζυγίου απαιτείται η οριστική και τελεσίδικη απόφαση διαζυγίου, η οποία πρέπει είτε 
να έχει εκδοθεί, είτε να έχει αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες ελληνικές δικαστικές αρχές. 
Σε περίπτωση χηρείας απαιτείται η ληξιαρχική πράξη θανάτου. Τα ενήλικα τέκνα μιας 
οικογένειας εφόσον έχουν δικούς τους πόρους και επιθυμούν να μετοικήσουν, μπορούν 
να λάβουν αυτόνομα το δικό τους πιστοποιητικό μετοικεσίας.
Το Πιστοποιητικό μετοικεσίας αφορά αποκλειστικά την εισαγωγή στην Ελλάδα Ι.Χ. 
αυτοκινήτου ή άλλου μέσου μεταφοράς, χωρίς καταβολή τέλους ταξινόμησης, το οποίο 
όμως πρέπει υποχρεωτικά να ευρίσκεται στην κατοχή του/της ενδιαφερομένου/νης για 
μετοίκηση, έξι τουλάχιστον μήνες πριν την υπογραφή της δήλωσης μετοικούντος και 
την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού μετοικεσίας.
Κόστος Πιστοποιητικού Μετοικεσίας: 120 Ευρώ

ΙΙ. ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα μέσα μεταφοράς για τα οποία ασκείται το δικαίωμα μετοικεσίας είναι:
α. Ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννιά (9) θέσεων 
 περιλαμβανομένου και του οδηγού (ή ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο), καθώς και 
 το ρυμουλκούμενο από αυτό όχημα.
β. Ένα ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο (δεν επιτρέπεται αν εισάγεται και αυτοκινούμενο 
 τροχόσπιτο).
γ. Ένα μοτοποδήλατο ή μία μοτοσικλέτα.
δ. Ένα σκάφος αναψυχής.
ε. Ένα ιδιωτικό αεροπλάνο.

ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ
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ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ

Απαιτείται να προσκομισθούν κατά κανόνα στο Προξενείο τα ακόλουθα:

α. Βεβαίωση δήλωσης τελευταίων ετών από το Γερμανικό Δημαρχείο  
 (Meldebestätigung) για τον ενδιαφερόμενο και την οικογένεια του 
 (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).
β. Διαβατήρια ή αστυνομικές ταυτότητες όλων των μετοικούντων (ιδίου και 
 συζύγου).
γ. Άδεια οδήγησης εξάμηνης τουλάχιστον χρονικής ισχύος.
δ. Πρωτότυπος τίτλος κυριότητας του αυτοκινήτου (Fahrzeugbrief και  
 Fahrzeugschein).
ε. Αποδεικτικά εργασίας ή σύνταξης όλων των μετοικούντων:
 • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ (ιδίου και συζύγου)
 Πρόσφατη κατάσταση ασφαλιστικών εισφορών (Verschicherungsverlauf ) από τον 
 αρμόδιο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό φορέα (LVA, BFA, κλπ.) και βεβαίωση από το 
 Ταμείο ανεργίας (Arbeitsamt) για τους ανέργους.
 •  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ιδίου και συζύγου)
 Δήλωση έναρξης της επιχείρησης (Gewerbeanmeldung) καθώς και βεβαίωση της 
 παύσης της (Gewerbeabmeldung) από την αρμόδια Γερμανική αρχή, καθώς και 
 φορολογικές βεβαιώσεις για τα δύο τελευταία χρόνια από την αρμόδια Εφορία.
 • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (ιδίου και συζύγου)
 Απόφαση συνταξιοδότησης από τον αρμόδιο συνταξιοδοτικό φορέα  
 (Rentebescheid)
 Πρόσφατη κατάσταση ασφαλιστικών εισφορών (Versicherungsverlauf ) και
 Αποδεικτικά καταβολής της σύνταξης στη Γερμανία (Rentenanpassung)
 • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
 Όσοι είναι άνεργοι θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν βεβαίωση από το Γραφείο 
 Εργασίας (Arbeitsamt) για την ακριβή ημερομηνία παύσης καταβολής του 
 επιδόματος ανεργίας και τη βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεων  
 (Versicherungsverlauf LVA) για τα προηγούμενα εργάσιμα συντάξιμα χρόνια.  
 (Το ταμείο ανεργίας μόνο δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας στο  
 εξωτερικό.)
στ. Πριν σας εκδοθεί το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας, θα πρέπει να κατέχετε και να 
 χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας στη Γερμανία επί έξη συνεχόμενους μήνες. 
 Να έχετε υπ’ όψιν σας ότι, για την απόδειξη της εξάμηνης κατοχής και χρήσης του 
 αυτοκινήτου σας στη Γερμανία, μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα 
 δικαιολογητικά όπως λογαριασμοί ενοικίου, ρεύματος και τηλεφώνου.

ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ
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Πρόσθετα Δικαιολογητικά ειδικών περιπτώσεων:
α. Σε περίπτωση διαζυγίου απαιτείται σχετική δικαστική απόφαση.
β. Σε άγαμους απαιτείται πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το 
 Δήμο εγγραφής της Ελλάδας.
γ. Σε περίπτωση χηρείας απαιτείται σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Όσοι από τα ενήλικα μέλη της οικογενείας που μετοικούν δεν έχουν εργασία αλλά μόνο 
οικογενειακή ασφάλιση (Familienversicherung), προσκομίζουν βεβαίωση από τον 
αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα (ΑΟΚ, ΒΚΚ, ΙΚΚ κλπ.).
Παρακαλείστε για την εξυπηρέτηση σας από τις διπλωματικές αρχές, να έχετε μαζί 
σας τόσο τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, όσο και δύο 
φωτοτυπίες από κάθε δικαιολογητικό

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας δεν χορηγείται δι’ αντιπροσώπου, με πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση 
ή με το ταχυδρομείο. Για την έκδοση του Πιστοποιητικού χρεώνονται 120 ευρώ. Το πιστοποιητικό 
μετοικεσίας ισχύει για δώδεκα μήνες.
Αρμόδιο Υπουργείο για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Μετοικεσίας καθώς και για τον 
τελωνισμό των αυτοκινήτων είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών (που αντιπροσωπεύονται από τα κατά τόπους Τελωνεία) διατηρούν το δικαίωμα 
επανελέγχου των προϋποθέσεων χορηγήσεως του πιστοποιητικού μετοικεσίας. Η εικονική 
μετοικεσία διώκεται ποινικώς.

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ 
 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ

Κατά την είσοδό σας στην Ελλάδα πρέπει:
α. Το όχημά σας να φέρει απαραιτήτως κανονικές Γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας 
 (όχι προσωρινής κυκλοφορίας: Zoll).
β. Να προμηθευτείτε από τις συνοριακές τελωνειακές αρχές το «Έντυπο Πρώτης 
 Εισόδου».
Από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου του οχήματος, έχετε ένα  μήνα προθεσμία 
για να εμφανισθείτε στις τελωνειακές αρχές της περιοχής κατοικίας σας στην Ελλάδα, 
για να προσκομίσετε το πιστοποιητικό μετοικεσίας και το έντυπο πρώτης εισόδου του 
αυτοκινήτου και να ζητήσετε την ταξινόμηση του οχήματός σας και την έκδοση των 
ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας.

V. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

O σχετικός νόμος προβλέπει μία δοκιμαστική περίοδο 24 μηνών, κατά την οποία 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, αφού μεταφέρουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και 
προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες, είτε να ασκήσουν το δικαίωμα της μετοικεσίας, 

ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ



19  

είτε να επιστρέψουν πάλι στο εξωτερικό. Η αντίστοιχη δοκιμαστική περίοδος για τους 
συνταξιούχους είναι 36 μήνες. Αν, λοιπόν, δεν έχει περάσει η προθεσμία των 24 (ή, για 
τους συνταξιούχους, 36) μηνών, μπορείτε να έλθετε στο Προξενείο (ή στην αρμόδια 
Διοικητική Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα) και να ακολουθήσετε 
την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για να σας εκδώσουμε το Πιστοποιητικό 
Μετοικεσίας. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει να μας αναφέρετε την ακριβή 
ημερομηνία εισόδου σας στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχετε αποδεδειγμένα κατοικήσει 
στην Γερμανία δύο τουλάχιστον χρόνια πριν από αυτήν την ημερομηνία και να έχετε 
στην κατοχή τους το Ι.Χ. αυτοκίνητό σας επί έξι μήνες πριν από αυτήν την ημερομηνία. 
Επιπλέον, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πρέπει να έχει παραμείνει στην Γερμανία καθ‘ 
όλο το χρονικό διάστημα, που βρίσκεστε στην Ελλάδα δοκιμαστικά.

VI. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ

Για την έκδοση πιστοποιητικού Μετοικεσίας χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία:  
Επιπλέον πληροφορίες για θέματα μετοικεσίας μπορούν να αναζητηθούν στην 
ιστοσελίδα http://www.gsis.gr του Υπουργείου Οικονομικών.

Εφόσον βρίσκεστε ήδη στην Ελλάδα, μπορείτε να πάτε, κατόπιν συνεννοήσεως στην 
αρμόδια Διοικητική Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών, Ε3 Δ/νση, οδός Ζαλοκώστα 1, 
106 71, Αθήνα, τηλ. 210-3682344.

ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ
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Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

I. ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Τη γέννηση τέκνου που γεννήθηκε στη Γερμανία δηλώνει ένας από τους δύο γονείς ή 
εάν ο δηλούμενος έχει ενηλικιωθεί, ο ίδιος
Δικαιολογητικά εαν έχει προηγηθεί της γέννησης γάμος των γονέων:
1. Γερμανική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, πρωτότυπη (χωρίς Apostille ή μετάφραση)
2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου των γονέων ως εξής:
 Αν ο γάμος έγινε στην Ελλάδα, από το Ελληνικό Ληξιαρχείο
 Αν ο γάμος έγινε στο εξωτερικό, από Ελληνικό Προξενείο ή το Ειδικό Ληξιαρχείο 
 Αθηνών

ΙΙ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α. Έχει προηγηθεί της γέννησης γάμος των γονέων 
 •  Γερμανική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, πρωτότυπη (χωρίς Apostille ή
 μετάφραση)
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου των γονέων ως εξής:
 - Αν ο γάμος έγινε στην Ελλάδα, από το Ελληνικό Ληξιαρχείο
 - Αν ο γάμος έγινε στο εξωτερικό, από Ελληνικό Προξενείο ή το Ειδικό Ληξιαρχείο 
 Αθηνών
Ή
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 •  Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο γονέων
 Κόστος: 10 ευρώ ένσημο για το Βιβλίο, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο
 Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο γονέων. Κόστος: 10 ευρώ ένσημο για το 
 Βιβλίο, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο
β. Χωρίς ή με μεταγενέστερο γάμο των γονέων
βα Και οι δύο γονείς Έλληνες ή η μητέρα Ελληνίδα και ο πατέρας αλλοδαπός
1. Γερμανική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, πρωτότυπη (χωρίς Apostille ή μετάφραση)
2. Αν υπάρχει αναγνώριση από το φυσικό πατέρα, πρωτότυπη με Apostille και 
 μετάφραση
3. Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο γονέων (αν αυτό είναι δυνατό, γιατί αν 
 προσέρχεται η μητέρα, πιθανώς να μην έχει κάποια σχέση πλέον με τον πατέρα) 
 Κόστος: 30 ευρώ ένσημο για την επικύρωση υπογραφής του μεταφραστή, 10 ευρώ 
 ένσημο για το Βιβλίο, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο
ββ Πατέρας Έλληνας και μητέρα αλλοδαπή*
1. Γερμανική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, πρωτότυπη με Apostille* και μετάφραση
2. Αναγνώριση από το φυσικό πατέρα, πρωτότυπη με Apostille* και μετάφραση
3. Πιστοποιητικό αγαμίας της μητέρας κατά το χρόνο γέννησης του παιδιού, 
 πρωτότυπη με Apostille και μετάφραση (αν η μητέρα δεν είναι Γερμανίδα, τότε το 
 πιστοποιητικό αυτό από τη χώρα της ή το Προξενείο της)
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4. Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα στο Δήμο αναζητείται και από την Αρχή μας
5. Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο γονέων

*Δεν καταχωρείται ληξιαρχική πράξη γέννησης. Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται 
και αποστέλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην πρωτεύουσα του Νομού όπου 
ανήκει ο Δήμος εγγραφής του πατέρα. Εκδίδεται διαπιστωτική πράξη καθορισμού 
ιθαγένειας του τέκνου.
Κόστος: 100 € για την αίτηση, 30 € ένσημο για κάθε επικύρωση υπογραφής του 
μεταφραστή

ΙΙΙ. ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

Τη βάπτιση δηλώνει ένας από τους δυο γονείς, σε περίπτωση ενήλικου, ο ίδιος.
α. Εαν το παιδί γεννήθηκε στη Γερμανία
1. Πιστοποιητικό Βάπτισης από την Εκκλησία, πρωτότυπο 
 Κόστος: 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο
β. Εαν το παιδί γεννήθηκε εκτός Βαυαρίας (συνήθως Ελλάδα) και η βάπτιση έγινε στη 
 Γερμανία
1. Αντίγραφο της ελληνικής Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης του παιδιού ή του Ειδικού 
 Ληξιαρχείου Αθηνών (αν γεννήθηκε στο εξωτερικό)
2. Πιστοποιητικό Βάπτισης από την Εκκλησία, πρωτότυπο 
 Κόστος: 10 ευρώ ένσημο για το Βιβλίο, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο

IV. ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ

Δήλωση γάμου που τελέσθηκε στη Γερμανία. Το γάμο δηλώνει ένας από τους δυο 
συζύγους.
Γερμανική Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, πρωτότυπη (χωρίς Apostille* ή μετάφραση)
ή/και
Πιστοποιητικό Γάμου από την Εκκλησία (όταν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο):
α. Πολιτικός και θρησκευτικός γάμος τελέσθηκαν στη Γερμανία:
 - Πιστοποιητικό Γάμου από την Εκκλησία 
 - Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο συζύγων 
 Κόστος: 10 ευρώ ένσημο για το Βιβλίο, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο
β. Ο πολιτικός γάμος έγινε στην Ελλάδα και ο θρησκευτικός στη Γερμανία 
 - Αντίγραφο της ελληνικής Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου 
 - Πιστοποιητικό Γάμου από την Εκκλησία 
 - Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο συζύγων 
 Κόστος: 10 ευρώ ένσημο για το Βιβλίο, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο
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V. ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ

Τέλεση γάμου στο προξενείο μεταξύ Ελλήνων πολιτών (οι οποίοι δεν έχουν και τη 
γερμανική υπηκοότητα) απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Άδεια γάμου από το Δήμο εγγραφής των μελλονύμφων στην Ελλάδα
2. Πιστοποιητικό εγγραφής των μελλονύμφων από το Δήμο τους στην Ελλάδα (όχι 
 απλώς τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Αν οι μελλόνυμφοι δεν προτίθενται να μεταβούν στην Ελλάδα για τη διαδικασία 
έκδοσης άδειας γάμου, θα πρέπει να προσέλθουν στο Προξενείο με την αστυνομική 
ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, προκειμένου να συμπληρώσουν και να υπογράψουν 
τα έντυπα που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας γάμου. Τα έντυπα αυτά, επί των 
οποίων θα έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής τους (κόστος 10 ευρώ ένσημο 
για κάθε υπογραφή), θα πρέπει να αποστείλουν σε κάποιον εξουσιοδοτούμενό 
τους στην Ελλάδα για τη διεκπεραίωση της παραπάνω διαδικασίας. Στη συνέχεια, 
οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να προσέλθουν και οι δύο στην Αρχή μας, με πρωτότυπα 
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να υπογράψουν τα έγγραφα εκείνα που 
αφορούν στην τέλεση του γάμου και να ορισθεί ημερομηνία γάμου. Την ημέρα του 
γάμου, οι μελλόνυμφοι προσέρχονται με δύο μάρτυρες ενηλίκους, με τις ταυτότητες ή 
τα διαβατήριά τους, τόσο οι μελλόνυμφοι, όσο και οι δύο μάρτυρες. Κόστος: 100 ευρώ 
ένσημο για την τέλεση του γάμου (200 ευρώ για μη μονίμους κατοίκους εξωτερικού), 10 
ευρώ ένσημο για το Βιβλίο, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο.

VΙ. ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Το διαζύγιο δηλώνει ο ένας από τους δύο συζύγους. Προσοχή: Διαζύγια που εκδόθηκαν 
πριν από το 2000 στη Γερμανία, χρειάζονται αναγνώριση δεδικασμένου στην Ελλάδα 
(Δικαστική διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας). Δικαιολογητικά στις εξής περιπτώσεις:
α. Ο γάμος έγινε στη Γερμανία και το διαζύγιο εκδόθηκα στη Γερμανία
1. Πρωτότυπη απόφαση διαζυγίου. Η απόφαση πρέπει να έχει καταστεί τελεσίδικη και 
 αμετάκλητη (rechtskraeftig).
2. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου (ή και θρησκευτικού γάμου) απαιτείται 
 Διαζευκτήριο από την Ιερά Μητρόπολη στην περιφέρεια της οποίας ανήκει ο Ιερός 
 Ναός που τελέσθηκε ο γάμος. 
 Κόστος: 10 ευρώ για την καταχώρηση του διαζυγίου, 10 ευρώ ένσημο για κάθε 
 αντίγραφο
β. Ο γάμος έγινε στη Γερμανία και το διαζύγιο εκδόθηκε στην Ελλάδα
1. Απόφαση διαζυγίου ελληνικού Δικαστηρίου
2. Πιστοποιητικό αμετακλήτου
3. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου (ή και θρησκευτικού γάμου) απαιτείται 
 Διαζευκτήριο από την Ιερά Μητρόπολη στην περιφέρεια της οποίας ανήκει ο Ιερός 
 Ναός που τελέσθηκε ο γάμος
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*Προαπαιτούμενο είναι να υπάρχει ήδη η Προξενική Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Αν όχι, 
πρέπει να προσκομισθεί και η Γερμανική Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για να καταχωρηθεί.
Κόστος: 10 ευρώ για την καταχώρηση του διαζυγίου, 10 ευρώ ένσημο για κάθε 
αντίγραφο
γ. Ο γάμος έγινε στην Ελλάδα και το διαζύγιο εκδόθηκε στη Γερμανία
1. Αντίγραφο της ελληνικής Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
2. Πρωτότυπη απόφαση διαζυγίου. Η απόφαση πρέπει να έχει καταστεί τελεσίδικη και 
 αμετάκλητη (rechtskraeftig).
3. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου (ή και θρησκευτικού γάμου) απαιτείται 
 Διαζευκτήριο από την Ιερά Μητρόπολη στην περιφέρεια της οποίας ανήκει ο Ιερός 
 Ναός που τελέσθηκε ο γάμος. 
 Κόστος: 10 ευρώ για την καταχώρηση του διαζυγίου, 10 ευρώ ένσημο για κάθε
 αντίγραφο.

VΙΙ. ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ο θάνατος Έλληνα πολίτη στη Γερμανία δηλώνεται από οποιονδήποτε.
1. Γερμανική Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου πρωτότυπη, χωρίς Apostille* ή μετάφραση 
 ή Πιστοποιητικό Θανάτου από Νοσοκομείο, Κλινική ή ιδιώτη γιατρό.
2. Ταυτότητα ή/και διαβατήριο του αποβιώσαντος
3. Leichenpass, σε περίπτωση μεταφοράς της σορού στην Ελλάδα 
 Εκείνος που θα προσέλθει για τη δήλωση θανάτου, θα πρέπει να γνωρίζει τα 
 παρακάτω στοιχεία για το νεκρό:
-   Όνομα πατέρα (αν υπάρχει μόνο διαβατήριο)
-   Ονοματεπώνυμο συζύγου (και πατρικό επώνυμο για γυναίκες, οι οποίες έχουν 
     μεταβάλει το επίθετό τους λόγω γάμου)
-  Ονόματα και χρονολογίες γέννησης ανηλίκων τέκνων, αν υπάρχουν
Π.χ. {όνομα θανόντος} του {όνομα πατρός}, σύζυγος του/της., πατέρας/μητέρα του/των.)
Κόστος:10 ευρώ ένσημο για το Βιβλίο, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο, 10 ευρώ 
για τη θεώρηση του Leichenpass.

VΙΙΙ. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι ενήλικος.
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. Πιστοποιητικό κτήσης άλλης ιθαγένειας
3. Ποινικό Μητρώο από τη χώρα μόνιμης κατοικίας
4. Βεβαίωση διαμονής σε Δήμο της Βαυαρίας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα
6. Διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα
Τα δικαιολογητικά 2, 3 και 4 (γερμανικά έγγραφα), πρέπει να προσκομίζονται με 
Σφραγίδα Apostille* και μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή.
Κόστος: 30 ευρώ ένσημο για την επικύρωση κάθε υπογραφής του μεταφραστή.
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IX. Στα Γενικά Προξενεία εξυπηρετούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για 
την σύνταξη: Ειδικών Πληρεξουσίων - Ενόρκων Βεβαιώσεων - Καταθέσεων 

Πληρεξούσια
Ο εντολέας θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη δικαιοπρακτική ικανότητα, π.χ. 
θα πρέπει να είναι πνευματικά υγιής και ενήλικος (άνω των 18 ετών).
1. Για την παροχή εντολής απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του εντολέως 
 ενώπιον του Προξενικού υπάλληλου με την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.
2. Απαιτούνται επίσης τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του
 εντολοδόχου (το πρόσωπο, δηλαδή, προς το οποίο δίδεται η εντολή). Τα στοιχεία 
 αυτά συμπεριλαμβάνονται κατά τη σύνταξη και υπογραφή του πληρεξουσίου. 
3. Σχέδιο του πληρεξουσίου θα πρέπει να αποστέλλεται σε ηλεκτρονική 
 επεξεργάσιμη μορφή από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο μαζί με την αίτηση του 
 ενδιαφερόμενου, στη διεύθυνση plirexousia_munich@mfa.gr, τουλάχιστον πέντε 
 εργάσιμες ημέρες πριν το ραντεβού. 
4. Στην περίπτωση που ο εντολέας δε γνωρίζει ελληνικά απαιτείται η παρουσία
 μεταφραστή. Ο μεταφραστής μεταφράζει το έγγραφο του πληρεξουσίου
 προφορικά και συνυπογράφει το πληρεξούσιο. 
5. Τα πρωτότυπα Πληρεξούσια παραμένουν στο αρχείο του Γενικού Προξενείου, 
 όπου ο ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να τα αναζητήσει ανά πάσα στιγμή. Κατά
 τη σύνταξη του Πληρεξουσίου ο πολίτης λαμβάνει αντίγραφο. Κάθε αντίγραφο
 κοστίζει δέκα (10) ευρώ ανά φύλλο. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Έγγραφα
1. Αίτηση 
2. Διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του εντολέα. 
3. Τα ακριβή στοιχεία του εντολοδόχου, περιλαμβανομένων του επωνύμου, του 
 ονόματος, του πατρωνύμου, του μητρωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού της
 ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας με ημερομηνία και τόπο έκδοσής της. 
4. Ακριβή περιγραφή των παρεχομένων εντολών προς τον εντολοδόχο (αγορά,
 πώληση, σύναψη δανείου κ.α.). 
5. Το σχέδιο του πληρεξουσίου θα πρέπει να συντάσσεται από δικηγόρο 
 ή συμβολαιογράφο και να διαβιβάζεται στο Γενικό Προξενείο με ηλεκτρονικό
 ταχυδρομείο plirexousia_munich@mfa.gr τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες
 πριν το ραντεβού.
 Κόστος Υπηρεσιών:
 Πληρεξούσια (ανά φύλλο): 50 €, Αντίγραφο Πληρεξούσιου (ανά φύλλο): 10 €
 Πληρεξούσιο προς είσπραξη σύνταξης: 5 €, Σύνταξη δημόσιας διαθήκης: 100 €
 Ένορκες βεβαιώσεις (ανά φύλλο): 70 €, Δημοσίευση διαθήκης: 100 €
 Αντίγραφο ένορκης βεβαίωσης (ανά φύλλο): 20 €
 Κατάθεση μυστικής διαθήκης: 100 €, Χαρτοσήμανση ιδιόγραφης διαθήκης: 100 €
 Πράξη υιοθεσίας, αναγνώρισης τέκνου: 50 €
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E. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ:

•  Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική
δήλωση εισοδήματος (Ε1) όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα από πηγές στην
Ελλάδα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή
αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο.
Αντιθέτως, Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού που διαθέτουν π.χ. δευτερεύουσα
κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνουν σε αγορά
ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτούν πραγματικό
εισόδημα στη χώρα, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος (ΠΟΛ.1067/2015).
•  Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το
εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο
φορολογικό έτος.
•  Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού δεν προσκομίζουν αποδείξεις δαπανών,
δεδομένου ότι δεν δικαιούνται τη μείωση φόρου που προκύπτει από την
κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων (δηλαδή δεν έχουν αφορολόγητο).
Καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς
Αν υπάρχουν καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα, έστω
και αν το εισόδημα από τόκο είναι 0,01 ευρώ, υποχρεούνται σε φορολογική
δήλωση. Οι υπόχρεοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι τα τραπεζικά στοιχεία
(λογαριασμοί, καταθέσεις, τόκοι κ.τ.λ.) είναι πληροφορίες που παρέχει
αυτόματα το σύστημα. Μόνο στην περίπτωση που οι τόκοι προέρχονται από
κοινό τραπεζικό λογαριασμό μπορεί κάποιος να δηλώσει μηδενικό εισόδημα
από τόκους, με το σκεπτικό ότι οι τόκοι θα δηλωθούν από τον
συνδικαιούχο.

Συνταξιούχοι κάτοικοι εξωτερικού
Οι συνταξιούχοι που σχεδιάζουν να μετακομίσουν μόνιμα στην Ελλάδα
οφείλουν να γνωρίζουν ότι η σύνταξή τους θα φορολογηθεί στην Ελλάδα και
σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, η φορολόγηση είναι μεγαλύτερη από αυτή
στη Γερμανία. Σημειώνουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις συνταξιούχων
στη Γερμανία η σύνταξη δεν ξεπερνά το αφορολόγητο όριο.

Μεταβολή της φορολογικής κατοικίας
Όλοι οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού (κυρίως όσοι μετοίκησαν τα τελευταία
χρόνια στο εξωτερικό) πρέπει να μεριμνήσουν για τη μεταβολή της
φορολογική τους κατοικίας. Σημειώνουμε ότι η φορολογική κατοικία και ο
τόπος διαμονής είναι δύο διαφορετικές έννοιες και η εφορία θα θεωρεί
υπόχρεο φορολογικά στην Ελλάδα όποιον δεν κάνει μεταβολή της φορολογικής
κατοικίας και δεν μεταφέρει το ΑΦΜ του στη ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ,
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ακόμα κι αν διαμένει κανείς μόνιμα στο εξωτερικό από χρόνια.
Οι κάτοικοι εξωτερικού που έχουν φορολογική υποχρέωση υποβάλλουν τη
δήλωση Φορολογίας Εισοδήματός τους αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω taxisnet (www.aade.gr).

Ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος των 
Φορολογικών Κατοίκων Εξωτερικού:
Φέτος οι δηλώσεις υποβάλλονται έως 30/06/2017
Ειδικά όσοι μετέβαλαν ή μεταβάλλουν τη φορολογική τους κατοικία για το
φορολογικό έτος 2016 μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση τους έως 31/12/2017
(παρ. 3 άρθρου 67 ΚΦΕ, ΠΟΛ.1058/2015).
Στις συντάξεις κατοίκων εξωτερικού ελέγχονται :
- αν φορολογείται και στα δύο συμβαλλόμενα κράτη
- αν φορολογείται μόνο στο κράτος της κατοικίας
- αν φορολογείται μόνο στο κράτος πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη)

Για τους συζύγους (ή για τους έχοντες σύμφωνο συμβίωσης) που έχουν
διαφορετική φορολογική κατοικία:
Από φέτος παρέχεται η δυνατότητα χωριστής εκκαθάρισης της δήλωσής τους.
Αν για παράδειγμα ο ένας σύζυγος κατοικεί στην Ελλάδα και ο άλλος στο
εξωτερικό, θα μπορεί να γίνει η εκκαθάριση του φόρου ξεχωριστά για τον
κάθε σύζυγο. 
Οι κάτοικοι εξωτερικού από φέτος επιβεβαιώνουν τη χώρα φορολογικής
κατοικίας τους (π.χ. Αυστραλία, Ν. Αφρική, κ.λπ.), ώστε η ελληνική
φορολογική διοίκηση να μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες.
Η χώρα φορολογικής κατοικίας εμφανίζεται όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στα
στοιχεία του Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν
συμφωνεί με τη χώρα φορολογικής κατοικίας που εμφανίζεται στην
επιβεβαίωση στοιχείων ή το πεδίο της χώρας φορολογικής κατοικίας είναι
συμπληρωμένο με «999», θα πρέπει να τροποποιήσει το σχετικό πεδίο. Οι εν
λόγω φορολογούμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση, εφόσον κληθούν, να
προσκομίσουν το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (tax
residence-certificate) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να αποδείξουν τη
χώρα φορολογικής τους κατοικίας.

Που υποβάλλεται η δήλωση:
Όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα υποβάλλουν τη
δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση
της έδρας της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το χρόνο υποβολής της
δήλωσης.
Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο που υπάγεται ως προς τη φορολογία
εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ του Νομού Αττικής ή διαθέτουν ταχυδρομική δ/νση
όπου διαμένουν προσωρινά που υπάγεται σε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού
Αττικής, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού.
Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο που υπάγεται ως προς τη φορολογία
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εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ εκτός του Νομού Αττικής ή διαθέτουν ταχυδρομική
δ/νση όπου διαμένουν προσωρινά που υπάγεται σε Δ.Ο.Υ. εκτός της περιοχής
του Νομού Αττικής, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας
του νομού.
Εάν στην πρωτεύουσα ενός νομού λειτουργούν περισσότερες Δ.Ο.Υ., αρμόδια
για την υποβολή της δήλωσης είναι η Α΄ Δ.Ο.Υ. του νομού, εκτός του νομού
Θεσσαλονίκης όπου αρμόδια είναι η Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.
Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο που υπάγεται ως προς τη φορολογία
εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, υποβάλλουν τη
δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο φορολογικός εκπρόσωπος. Εάν
διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση όπου διαμένουν προσωρινά που υπάγεται σε
Δ.Ο.Υ. αυτών των νομών, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. στην οποία
υπάγονται.

Τα «τεκμήρια» για τους υπόχρεους σε φόρο κατοίκους εξωτερικού:
Με την περ. η’ του άρθρου 33 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.4330/2015 (έναρξη ισχύος σύμφωνα με την
παρ.6 του ίδιου άρθρου και νόμου, για το φορολογικό έτος 2014 και εξής),
ορίζεται πλέον ότι:
δεν εφαρμόζονται οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31
(π.χ. τεκμήριο για δευτερεύουσα κατοικία ή για αυτοκίνητο ή η ελάχιστη
αντικειμενική δαπάνη, κ.λπ.) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη
φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή και
δεν εφαρμόζονται οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου
32 (π.χ. δαπάνη αγοράς ακινήτου, αυτοκινήτου, σκάφους, απόσβεση δανείων,
κ.λπ.), προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους
κατοικία στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα
Στην περίπτωση που ο κάτοικος εξωτερικού αποκτά πραγματικό εισόδημα
(ανεξαρτήτως κατηγορίας εισοδήματος) στην Ελλάδα εμπίπτει στην εφαρμογή
των τεκμηρίων του άρθρου 32.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τους κατοίκους εξωτερικού:
Οι κάτοικοι εξωτερικού υπόκεινται σε καταβολή της Ειδικής Εισφοράς
Αλληλεγγύης ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης από φέτος υπολογίζεται κλιμακωτά και όχι με
ένα συντελεστή επί του συνολικού εισοδήματος.
Ακόμη, από φέτος το τεκμαρτό εισόδημα για την επιβολή της εισφοράς
λαμβάνεται υπόψη μετά τις μειώσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ΚΦΕ
(π.χ. ανάλωση κεφαλαίου), κάτι που δεν ίσχυε μέχρι το φ.ε.2015
(ΠΟΛ.1087/2016). Προκειμένου για συνταξιούχους άνω των 65 ετών η ειδική
εισφορά αλληλεγγύης μειώνεται κατά 30% (ΠΟΛ.1034/2017).

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης των κατοίκων εξωτερικού:
για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική κατοικία ή τη συνήθη
διαμονή τους στην αλλοδαπή, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της
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παραγράφου 3 του άρθρ. 21 του Ν.3943/2011, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα
στην Ελλάδα, ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης
και επομένως ΔΕΝ επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

Πληρωμή οφειλών προς το δημόσιο από το εξωτερικό:
η πληρωμή οφειλών προς το δημόσιο από το εξωτερικό μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο από τις χώρες της ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος
Πληρωμών σε Ευρώ-Single Euro Payment Area). Οι χώρες της ζώνης SEPA
είναι οι 28 χώρες της ΕΕ και η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, η
Ελβετία, το Σαν Μαρίνο και το Μονακό. Η καταβολή γίνεται με Sepa Credit
Transfer σε ευρώ με παραλήπτρια τράπεζα την Τράπεζα της Ελλάδος και
αριθμό λογαριασμό IBAN:

για ΒΕΒ. ΟΦΕΙΛΕΣ Δ.Ο.Υ.: GR3901000230000000481090509

Δίδεται η δυνατότητα σε κάθε σύζυγο ή «μέρος συμφώνου συμβίωσης» να
δηλώσει το δικό του αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, ακόμη κι αν το
αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται
στο κάτω μέρος της 4ης σελίδας του ηλεκτρονικού εντύπου Ε1. Σκοπός της
δυνατότητας αυτής είναι να καταστεί δυνατή στο μέλλον η αυτόματη
διενέργεια συμψηφισμών επιστροφών φόρου με φορολογικές οφειλές.

Τεκμήρια αγοράς:
οι αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
εφαρμόζονται εφόσον ένας κάτοικος εξωτερικού αποκτά εισόδημα από
ελληνικές πηγές. Συνεπώς, αν ένας κάτοικος εξωτερικού πραγματοποιήσει
μία αγορά που δεν καλύπτεται από τα εισοδήματά του, τρέχοντα και
παρελθόντα μέσω ανάλωσης κεφαλαίου, καλείται να φορολογηθεί βάσει
τεκμηρίων.

Δόσεις δανείων:
εφόσον έχουν ληφθεί δάνεια από ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα ή Έλληνα
κάτοικο, οι τοκοχρεολυτικές δόσεις που καταβάλλονται αποτελούν, επίσης,
τεκμήρια που πρέπει να καλυφθούν, καθώς οι δόσεις δανείων εμπίπτουν στη
κατηγορία των δαπανών απόκτησης περιουσίας και όχι στα ετήσια τεκμήρια
διαβίωσης.

Πως δικαιολογείται τυχόν διαφορά πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος,
καθώς και η αγορά περιουσιακών στοιχείων:
με πραγματικά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο, τη σύζυγό
του και τα εξαρτώμενα μέλη του στην Ελλάδα και τα οποία απαλλάσσονται
από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.
Με χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα στην Ελλάδα.
Με χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων
στην Ελλάδα.
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Με εισαγωγή συναλλάγματος για το οποίο δεν απαιτείται δικαιολόγηση της
απόκτησής του για πρόσωπα: α) που είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού,
β) που είχαν διαμείνει 3 τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή
του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους, γ)
που είχαν διαμείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το
επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους
ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα
της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το
χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους γενικά μέσα σε
ένα (1) χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα, χωρίς το συνάλλαγμα
αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή.
Με δάνεια που έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που
φέρουν βέβαιη χρονολογία, στην Ελλάδα.
Με δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών στην Ελλάδα για την οποία η
οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο
οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
Με ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα
προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο στην Ελλάδα.

Πόσες και ποιες είναι οι κατηγορίες εισοδημάτων:
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες εισοδημάτων στην Ελλάδα: α) το εισόδημα από
μισθωτή εργασία και συντάξεις, β) το εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα, γ) το εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι,
δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) και δ) το εισόδημα από υπεραξία
μεταβίβασης κεφαλαίου (π.χ. μετοχές, μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές
εταιρείες, κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα,
παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα).
Επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι εξωτερικού δεν δικαιούνται τις μειώσεις
φόρου στην Ελλάδα για το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
εκτός εάν διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος - μέλος
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και α) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%)
του παγκόσμιου εισοδήματος τους αποκτάται στην Ελλάδα ή β) αποδεικνύουν
ότι το φορολογητέο εισόδημα τους είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούνταν
της μείωσης του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της
κατοικίας τους.

Εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς:
Ορισμένα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα φορολογούνται αυτοτελώς,
ως εξής: α) μερίσματα (10%), β) τόκοι (15% - απαλλαγή για τόκους
ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και
για τόκους ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας), γ) δικαιώματα (20%) και δ) υπεραξία μεταβίβασης τίτλων
(15% - απαλλαγή για κατοίκους υπόχρεους σε φόρο σε κράτη με τα οποία η
Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος
(εφόσον προσκομίσουν πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας).
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Τα ανωτέρω εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των Συμβάσεων
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος που έχει συνάψει η Ελλάδα.
Υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με την ΠΟΛ.1136/10.06.2013:
Από το φορολογικό έτος 2014 και εφεξής οι κάτοικοι εξωτερικού που
αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα δεν υποχρεούνται να
προσκομίζουν δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. όπου υποβάλλουν δήλωση φορολογίας
εισοδήματος ως κάτοικοι αλλοδαπής, προκειμένου να αποδείξουν ότι είναι
όντως κάτοικοι εξωτερικού.

Έχω εισόδημα και στην Γερμανία και στην Ελλάδα. Τι πρέπει να κάνω ;
Μαζί με τη φορολογική του δήλωση για εισόδημα στην Ελλάδα ο
φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι το
εισόδημά του στο εξωτερικό (στην προκειμένη περίπτωση Γερμανία)
δηλώνεται στην εφορία του τόπου διαμονής-κατοικίας (Γερμανία).
Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η Διπλή Φορολογία Εισοδήματος.
Εάν ο κάτοικος που ζει στο εξωτερικό καταθέσει φορολογική δήλωση στην
Ελλάδα οφείλει παράλληλα να αποδείξει ότι τα έσοδά σ άλλο κράτος (στην
προκειμένη περίπτωση στην Γερμανία) φορολογούνται.
Διαφορετικά θα φορολογηθούν από την Ελλάδα καθώς το παγκόσμιο εισόδημα
κάθε Έλληνα πολίτη φορολογείται στην Ελλάδα εκτός και εάν πληρώνει
κάποιος φόρο σ άλλο κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση.

Πως αποδεικνύεται η φορολόγηση εισοδήματος (δήλωση εισοδήματος) σε ξένο
κράτος (Γερμανία):
Υπάρχει έντυπο προς αποφυγή διπλής φορολόγησης, το οποίο υπογράφει και
σφραγίζει- στην προκειμένη περίπτωση η γερμανική- εφορία και το οποίο το
καταθέτει ο κάτοικος εξωτερικού μαζί με την φορολογική του δήλωση στην
Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού).

Το συγκεκριμένο έντυπο, A I T H Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (CLAIM FOR
THE APPLICATION OF THE DOUBLE TAXATION CONVENTION BETWEEN GREECE AND
Germany ), κατά τη στιγμή της δήλωσης πρέπει να είναι συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τον ίδιο, καθώς και συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και
σφραγισμένο από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή, η οποία πιστοποιεί
ότι το πρόσωπο αυτό είναι κάτοικος του άλλου αυτού κράτους, κατά την
έννοια της οικείας Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας.

*Apostille είναι η σφραγίδα, με την οποία μια κυβερνητική υπηρεσία πιστοποιεί τη 
γνησιότητα ενός εγγράφου, προκειμένου να μπορεί να γίνει δεκτό ως έγκυρο από ξένο 
κράτος, υπό τους όρους που θεσπίσθηκαν το 1961. Από τη στιγμή που ένα έγγραφο 
έχει τη σφραγίδα APOSTILLE, μπορεί να χρησιμοποιείται για κάθε νόμιμη χρήση σε 
άλλο κράτος μέλος, αφού φέρει τις υπογραφές και σφραγίδες της Κυβέρνησης και έχει 
θεωρηθεί ως γνήσιο.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ



32  

ΣΤ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Αρκετοί Έλληνες στο εξωτερικό κατέχουν αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου,οι οποίες 
έχουν και λατινικούς χαρακτήρες και αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο.
Η επίδειξη ελληνικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ελληνικούς και λατινικούς 
χαρακτήρες, επαρκεί ως «ταξιδιωτικό έγγραφο» για τις εξής χώρες: 
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΑΝΔΟΡΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (ΓΙΑ 1 
ΜΗΝΑ), ΒΕΛΓΙΟ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, 
ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΛΕΤΟΝΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΜΑΛΤΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ, ΜΟΝΑΚΟ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ, π.Γ.Δ.Μ., ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, 
ΣΟΥΗΔΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ (ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ), ΤΣΕΧΙΑ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ.
Οι υπήκοοι χώρας της ΕΕ, δεν χρειάζεται να επιδεικνύουν την εθνική  ταυτότητα ή 
διαβατήριο όταν ταξιδεύουν μεταξύ κρατών της ΕΕ που ανήκουν στον άνευ συνόρων 
χώρο Σένγκεν.
Σύμφωνα με τους κανόνες Σένγκεν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν έχει εντοπιστεί 
απειλή για τη δημόσια πολιτική ή την εθνική ασφάλεια, τα κράτη μέλη επιτρέπεται να 
επανεισαγάγουν προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους.
Προβλήματα με άλλες υπηρεσίες
Η αστυνομική ταυτότητα γίνεται δεκτή ως ταξιδιωτικό έγγραφο αλλά δεν είναι λίγες 
οι περιπτώσεις που διάφορες υπηρεσίες δεν την αποδέχονται κυρίως, επειδή δεν 
αναγράφει ημερομηνία λήξης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι κάποιες τράπεζες π.χ. Postbank που σε περιπτώσεις 
δανείων δεν μπορούν να συμπληρώσουν το στοιχείο ταυτοποίησης με την ημερομηνία 
λήξης που ζητάει.

Πίνακας των χωρών του Σένγκεν

Ο άνευ συνόρων χώρος Σένγκεν περιλαμβάνει τα εξής κράτη:

Πηγή στοιχείων : Ελληνική Αστυνομία -άλλες http://europa.eu/youreurope/citizens

Αυστρία Ουγγαρία Νορβηγία

Βέλγιο Ισλανδία Πολωνία

Τσεχική Δημοκρατία Ιταλία Πορτογαλία

Δανία Λετονία Σλοβακία

Εσθονία Λιχτενστάιν Σλοβενία

Φινλανδία Λιθουανία Ισπανία

Γαλλία Λουξεμβούργο Σουηδία

Γερμανία Μάλτα Ελβετία

Ελλάδα Κάτω Χώρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
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Ζ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Αν κάποιος ζει επί χρόνια στην Γερμανία μπορεί να καταθέσει αίτηση πολιτογράφησης, 
αφού έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. Για τα παιδιά κάτω των 16ετών την 
αίτηση την υποβάλλουν οι γονείς.
 Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί  στις υπηρεσίες αλλοδαπών του Δήμου ή της Κοινότητας 
( Ausländerbehörde Ihrer Stadt oder Gemeinde)
• στις υπηρεσίες νέων μεταναστών (Jugendmigrationsdiensten (JMD)
• στις συμβουλευτικές υπηρεσίες ενηλίκων μεταναστών (Migrationsberatung für   
 erwachsene Zuwanderer (MBE)
• στις δημοτικές ή περιφερειακές υπηρεσίες (Stadt- oder Kreisverwaltung)

Η αξίωση για πολιτογράφηση υφίσταται όταν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
Κατά τη στιγμή της πολιτογράφησης σας να έχετε άδεια εγκατάστασης, άδεια για 
συγκεκριμένους εμπορικούς σκοπούς ή άδεια διαμονής στην ΕΕ ή να είστε πολίτης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση ή ισότιμος πολίτης χώρας 
του ΕΟΧ.
Ο συνήθης τόπος διαμονής σας τα τελευταία οκτώ έτη είναι εντός της Γερμανίας. Ο 
χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί σε επτά έτη μετά την επιτυχή συμμετοχή σε κύκλο 
µαθηµάτων ένταξης και στην περίπτωση ειδικών μέτρων ένταξης, ο χρόνος είναι 
δυνατό να μειωθεί σε έξι έτη.
Μπορείτε να διασφαλίσετε το απαραίτητο επίπεδο διαβίωσης για εσάς και τα μέλη της 
οικογένειάς σας χωρίς να λαμβάνετε κοινωνικό βοήθημα ή επίδομα ανεργίας..
Έχετε επαρκείς γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Αυτό αποδεικνύεται με πιστοποίηση 
Γερμανικών επιπέδου Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Γνωρίζετε το νομικό και κοινωνικό σύστημα, καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης στη 
Γερμανία. Αυτό αποδεικνύεται με την επιτυχή ολοκλήρωση του τεστ υπηκοότητας. 
Μαθήματα πολιτογράφησης προσφέρονται ως προετοιμασία. Η συμμετοχή είναι 
εθελοντική.
Δεν έχετε διαπράξει και δεν έχετε καταδικαστεί για αδικήματα (ήσσονος σημασίας 
καταδικαστικές αποφάσεις δε λαμβάνονται υπόψη καθώς θεωρούνται ασήμαντες).
Δεσμεύεστε για την ελεύθερη και δημοκρατική συνταγματική τάξη του Συντάγματος 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Τα παιδιά
Παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2000, των οποίων οι γονείς 
πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις, αποκτούν αυτόματα διπλή υπηκοότητα. Κατά 
κανόνα, αυτά τα παιδιά πρέπει να αποφασίσουν πριν από το 21ο έτος της ηλικίας τους 
εάν επιθυμούν να διατηρήσουν τη γερμανική ή την ξένη υπηκοότητα (η λεγόμενη 
υποχρέωση επιλογής [Optionspflicht]) Τα παιδιά που μεγάλωσαν στη Γερμανία δεν 
χρειάζεται να κάνουν αυτή την επιλογή. Αυτό αφορά όσα  είτε έμειναν στη Γερμανία 
για οκτώ χρόνια, είτε έχουν παρακολουθήσει γερμανικό σχολείο για έξι χρόνια ή έχουν 
αποκτήσει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή έχουν ολοκληρώσει κάποια 
μαθητεία στη Γερμανία.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
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Πόσο κοστίζει η πολιτογράφηση;
Κατά κανόνα, καταβάλλονται τέλη πολιτογράφησης 255€ ανά άτομο. Για ανήλικα 
τέκνα χωρίς δικό τους εισόδημα, τα οποία πολιτογραφούνται μαζί με τους γονείς τους, 
απαιτείται η καταβολή 51 €. Στην περίπτωση ανήλικων τέκνων που πολιτογραφούνται 
χωρίς τους γονείς τους, ισχύει η καταβολή του γενικού τέλους 255 €. Ωστόσο υπάρχει 
η δυνατότητα απόκλισης από αυτό το τέλος, π.χ. για λόγους δίκαιης µεταχείρισης και 
μπορεί κανείς να αιτηθεί χαμηλότερο τέλος ή απαλλαγή καταβολής οποιουδήποτε 
τέλους. Εάν η καταβολή του τέλους είναι δυσβάσταχτη λόγω χαμηλού εισοδήματος ή 
λόγω πολυτεκνίας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή πολιτογράφησης για 
ενδεχόμενη μείωση των τελών.

Δεν ,,αποβάλλεται,,  η ελληνική υπηκοότητα 
Σημειώνεται ότι όσοι Έλληνες πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορούν κατόπιν 
αιτήσεώς τους να αποκτήσουν τη γερμανική υπηκοότητα εύκολα, χωρίς περιορισμούς 
και χωρίς να χρειαστεί να αποβάλλουν την Ελληνική. 

Πηγή: http://www.bamf.de, www.igbce.de/

Στοιχεία επικοινωνίας Ελληνικής Πρεσβείας και  
Ελληνικών Προξενείων στην Γερμανία  

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο
Jaegerstr. 54-55, 10117 Berlin
Τηλ: +4930 206260
Φαξ:+4930 20626444

Γενικό Προξενείο Αμβούργου
Neue ABC Str.10, 20354 Hamburg
Τηλ: +4940 4132430
Φαξ:  +4940 449648
Notfall-Tel.: +49 176 281990029

Γενικό Προξενείο Μονάχου
Möhlstr. 22, 81675 München
Τηλ:  +49 89 998867-222,-23,-14
Φαξ:  +4989 409626
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +49 1746744898

Γενικό Προξενείο Ντύσσελντορφ
Willi Becker Allee 11, 40227 Dusseldorf
Τηλ:  +49211 6878500
Φαξ:  +49211 68785033-4
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +49 1747681722

Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης
Hauptstatter Str. 54, 70178 Stuttgart
Τηλ:   +49711 22298713 - 4
Φαξ:  +49711 22298740
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +49 1511 8156424

Γενικό Προξενείο Φραγκφούρτης
Zeppelinallee 43, 60325 Frankfurt am Main
Τηλ:  +4969 9799120,97991211-15
Φαξ: +4969 97991233 και 44
Notfall-Tel.: +49 1755132683

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 
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Prinz-Eugen 
Apotheke

Apothekerin Karine Sarkisyan 

Belgradstraße 80 - 80804 München

Tel. 089 / 300 12 04 - Fax 089 / 30 79 86 78

E-Mail: prinz-eugen-apotheke@t-online.de
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