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Η παρούσα αίτηση μπορεί να σταλεί και ταχυδρομικά, εσωκλείοντας φωτοτυπικά αντίγραφα των
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος ή ενός από
τους γονείς του, προσκομίζοντας, απαραιτήτως, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, κατόπιν ραντεβού (τηλ.
089/99886720, -10, -23).
Η παρούσα αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δηλώσεως, υποκείμενης στις διατάξεις του άρθρου 8, του
Ν.1599/1986.

Möhlstraße 22, 81675 München
ΤΗΛ.089/99886720, -10, -23

Fax: 089/409626

e-mail: stratologika_munich@mfa.gr

Γ Ε Ν Ι Κ Ο

Π Ρ Ο Ξ Ε Ν Ε Ι Ο

Τ Η Σ

Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Σ Τ Ο

Μ Ο Ν Α Χ Ο

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Γενικά:
Προσκομίζεται το πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο, προκειμένου να συμπεριληφθεί αντίγραφό του στα
σχετικά δικαιολογητικά

o Πιστοποιητικό γεννήσεως από τον οικείο Δήμο στην Ελλάδα (στο οποίο πρέπει να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων).
Ειδικότερα κατά περίπτωση:
Α΄) Για την έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την γέννηση ή από την εγκατάσταση του
στρατευσίμου στο εξωτερικό, ως ανηλίκου (ελάχιστη περίοδος ένδεκα ετών), βάσει των προβλεπομένων στην παρ.
1.α, του άρθρου 25, του Ν.3421/2005.

o Όλα τα σχολικά ενδεικτικά του στρατευσίμου (Jahreszeugnis, όχι Zwischenzeugnis). Αν ο στρατεύσιμος εξακολουθεί να είναι
μαθητής, και βεβαίωση εγγραφής και παρακολούθησης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς
o Αποδεικτικά στοιχεία παραμονής του στρατευσίμου στη Γερμανία μετά το τέλος της σχολικής ζωής και μέχρι την ημερομηνία

σύνταξης του αιτούμενου πιστοποιητικού. Για παράδειγμα:
Αν ο στρατεύσιμος παρακολουθεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης (Berufsausbildung), θα προσκομίσει το συμφωνητικό
για τη μαθητεία (Berufsausbildungsvertrag) και βεβαίωση από το σχολείο για το πότε ξεκίνησε και ότι εξακολουθεί να την κάνει.
Αν εργάζεται, βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα συνταξιοδότησης (π.χ. Deutsche Renteversicherung, πρώην LVA) για την
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (Versicherungsverlauf).
Αν φοιτά σε Πανεπιστήμιο, βεβαίωση για εγγραφές στα εξάμηνα, εξετάσεις μαθημάτων, παρακολουθήσεις εργαστηρίων, κ.λπ.

o Αποδεικτικά στοιχεία διαμονής και εργασίας των γονέων του στρατευσίμου, από την γέννηση ή την εγκατάστασή του έως και την

ενηλικίωσή του:
 Για μισθωτούς: Αναλυτική βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (Versicherungsverlauf) από τον ασφαλιστικό
φορέα συνταξιοδότησης (π.χ. Deutsche Renteversicherung, πρώην LVA). Αν η τελευταία χρονιά δεν περιλαμβάνεται στο
Versicherungsverlauf, 7 μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας (Lohnabrechnungen).
 Για ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (Gewerbeanmeldung) και λήξης (Gewerbeabmeldung) σε
περίπτωση που έχει λήξει. Αν εξακολουθεί να υφίσταται η ίδια επιχείρηση, Gewerbeanmeldung και βεβαίωση από ορκωτό
λογιστή ότι λειτουργεί ακόμη.
 Για ανέργους ή σε περίπτωση που υπάρχουν κενά σε κάποια έτη, π.χ. μητέρες που είχαν άδεια μητρότητας: Βεβαίωση
χρόνου ασφάλισης από το Ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (π.χ. ΑΟΚ, ΒΚΚ, ΙΚΚ).

o Σε περίπτωση που ο στρατεύσιμος δεν γεννήθηκε στη Γερμανία, αλλά εγκαταστάθηκε μετά την γέννησή του: Πρόσφατη βεβαίωση

δήλωσης διεύθυνσης κατοικίας (Familie Meldebescheinigung) από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, τόσο των γονέων όσο και του
ίδιου του στρατεύσιμου, ή βεβαιώσεις, αν η οικογένεια του στρατευσίμου διέμεινε στην περιφέρεια περισσότερων του ενός
Δήμων.
Β΄) Για την έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου, από της βιοποριστικής εγκαταστάσεως του στρατευσίμου στο
εξωτερικό ως ενηλίκου, βάσει των προβλεπομένων στην παρ. 1.β, του άρθρου 25, του Ν.3421/2005 –.

o
o
o
o

Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο στρατεύσιμος έχει βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικεί στο εξωτερικό για τα επτά τουλάχιστον
προηγούμενα έτη:
Αποδείξεις εξοφλήσεως λογαριασμών ενοικίου, τηλεφώνου, ρεύματος (Rechnungen και Jahreskontoauszuge)
Για μισθωτούς: Αναλυτική βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (Versicherungsverlauf) από τον ασφαλιστικό φορέα
συνταξιοδότησης (π.χ. Deutsche Renteversicherung, πρώην LVA). Αν η τελευταία χρονιά δεν περιλαμβάνεται στο
Versicherungsverlauf, 7 μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας (Lohnabrechnungen).
Για ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (Gewerbeanmeldung) και λήξης (Gewerbeabmeldung) σε
περίπτωση που έχει λήξει. Αν εξακολουθεί να υφίσταται η ίδια επιχείρηση, Gewerbeanmeldung και βεβαίωση από ορκωτό
λογιστή ότι λειτουργεί ακόμη, καθώς και ετήσια εκκαθαριστικά σημειώματα από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές λόγω υποβολής
δήλωσης φόρου εισοδήματος.
Για ανέργους: Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας (Arbeitsamt) με σαφή αναφορά του χρονικού διαστήματος καταβολής
επιδόματος ανεργίας.
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