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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 61221/15 (1)
 Καθορισμός κατηγορίας αδειών διαμονής πολιτών τρί−

των χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για 
φοίτηση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανα−
γνωρισμένα από το κράτος, τα οποία έχουν συνά−
ψει σύμβαση συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (ΑΕΙ) του εξωτερικού, τα οποία είναι ανα−
γνωρισμένα από τη Χώρα μας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 136 παρ. 9 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), 

«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και 
λοιπές διατάξεις».

β) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα».

γ) Του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων».

δ) Του Π.δ. 65/2015 (Α΄ 106), «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθ. Υ14/29.08.2015 απόφαση της Πρωθυπουρ−
γού (Β΄ 1866) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα.

3. Την με αριθ. Υ18/29.08.2015 απόφαση της Πρωθυ−
πουργού (Β΄ 1866) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Μαρίνα Λαμπράκη−Πλάκα.

4. Την αναγκαιότητα ρύθμισης της δυνατότητας εισό−
δου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, σπουδαστών 
σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Άρθρο 1

1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες 
τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτη−
ση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναγνωρισμένα 
από το κράτος, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος δια−
βατηρίου και έχουν λάβει αντίστοιχη εθνική θεώρηση 
εισόδου. Τα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία 
έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της 
παρούσης, θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση συ−
νεργασίας αντιστοίχησης εκπαιδευτικών μονάδων με 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, στα 
οποία περιλαμβάνονται Τμήματα Μουσικών Σπουδών, 
και είναι αναγνωρισμένα από τη Χώρα μας. 

2. Ως αναγνωρισμένα από την Χώρα μας θεωρούνται 
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που περιλαμβά−
νονται στον σχετικό κατάλογο του Διεπιστημονικού 
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 3. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής κα−
τατίθεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αι−
τούντος.
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4. Η άδεια διαμονής χορηγείται άπαξ με διάρκεια ισχύ−
ος μέχρι ένα έτος και δεν μπορεί να ανανεωθεί για 
κανέναν από τους λόγους του Ν. 4251/2014.

5. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το αρμόδιο 
μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα οφείλει να ενημερώσει 
αμελλητί και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την διακοπή της φοίτησης την αρμόδια υπηρε−
σία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου αυτή να προβεί 
στην ανάκληση της άδειας διαμονής ή στην απόρριψη 
του σχετικού αιτήματος.

6. Για λόγους διάδοσης της ελληνικής παιδείας και του 
πολιτισμού και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας οι 
προξενικές αρχές της Χώρας μας, παρέχουν κάθε δυνα−
τή διευκόλυνση για την προσέλκυση σπουδαστών από 
το εξωτερικό για φοίτηση στα ανωτέρω Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, και δύνανται να διενεργούν οποιονδήποτε 
έλεγχο κρίνουν αναγκαίο για την αποτροπή φαινομένων 
καταστρατήγησης του σκοπού της παρούσας. 

Άρθρο 2

1. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα ειδικά δικαιολογητικά 
για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου και άδειας 
διαμονής για τον ανωτέρω σκοπό, ως κατωτέρω: 

α. Αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερ−
νήσεως, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η άδεια λειτουργίας 
του μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο θα 
φοιτήσει ο πολίτης τρίτης χώρας. 

β. Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας του εν λόγω 
μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με Α.Ε.Ι. του εξωτε−
ρικού, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τη Χώρα μας.

γ. Βεβαίωση του μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, 
με την οποία βεβαιώνεται η εγγραφή του αιτούντος 
στο ίδρυμα, η χρονική διάρκεια των σπουδών και το 
ύψος των διδάκτρων.

δ. Απόδειξη για την καταβολή από τον αιτούντα του 
συνόλου των διδάκτρων για το σύνολο της εκπαιδευ−
τικής περιόδου.

2. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την χορήγηση της άδειας διαμονής ως κατωτέρω: 

α. Έντυπο αίτησης. 
β. Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων 
είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά 
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 
αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας με την προβλεπόμενη εθνική θεώρηση εισόδου. 

δ. Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβό−
λου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του 
Ν.4251/2014. 

ε. Αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερ−
νήσεως, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η άδεια λειτουργίας 
του μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο θα 
φοιτήσει ο πολίτης τρίτης χώρας. 

στ. Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας του εν 
λόγω μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με Α.Ε.Ι. του 
εξωτερικού, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τη Χώρα 
μας.

ζ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφά−
λισης για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμα−

κευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος στην 
Ελλάδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ−ΠΛΑΚΑ

  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

F
    Αριθμ. 61227 (2)

Παράταση ισχύος της με αριθμό 51738/2014 κοινής 
υπουργικής απόφασης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 21 παρ. 2 και 136 

παρ. 6 του Ν. 4251/2014 (80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης 
και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 ( 98 Α΄) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα».

3. Το με αριθμό 65/2015 (106 Α) Π.δ. «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

4. Τη με αριθμό 51738/2014 (2947 Β) κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Καθορισμός του ελάχιστου αριθ−
μού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος 
ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών 
στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών 
τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θε−
μάτων»

5. Τη με αριθμό Υ14 /29.08.2015 απόφαση της Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Ιωάννη Μουζάλα» (1866 Β΄).

6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι διατάξεις της με αριθμό 51738/2014 (2947 Β) κοινής 
υπουργικής απόφασης, παρατείνονται για το χρονικό 
διάστημα από 1.10.2015 έως 30.9.2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

   Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
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    Αριθμ. 10362 (3)
Καθορισμός διαδικασίας προκαταβολών από το λο−

γαριασμό του Δημοσίου για την υλοποίηση της με 
αριθμό HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR συμφωνί−
ας Χρηματοδότησης με επικεφαλής την Υπηρεσία 
Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι−
κής Ανασυγκρότησης 

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/22−04−2005).

2. Της παρ 6 του άρθρου 4 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 
7/Α/26−1−2011): Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρε−
σίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/
ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες 
στα κράτη – μέλη για την επιστροφή των παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές δια−
τάξεις», όπως ισχύει

3. Των άρθρων 114 και 116 του Ν 4270/2014 (ΦΕΚ 143/
Α/28−6−2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δη−
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)»

4. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27.01.2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ειδικότερα το 
άρθρο 2. 

5. Το Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106/Α/28.08.2015) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

6. Την απόφαση Υ 14/29−8−2015 (ΦΕΚ 1866/Β/30−8−2015) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη 
Μουζάλα»

7. Την απόφαση Υ 25/31−8−2015 (ΦΕΚ 1868/Β/2−9−2015) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη»

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον 
αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνο−
μικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της 
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανά−
στευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 
2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της 
απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου.

10. Την από 18.5.2015 Συμφωνία Χρηματοδότησης 

με αριθμό HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR (αριθμός 
ABAC: 30−CE−0714604/00−31), στο πλαίσιο της επεί−
γουσας χρηματοδοτικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής προς την Ελλάδα, μεταξύ αφενός της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής και αφετέρου της Υπηρεσίας 
Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με την ιδιότητα του «Επικεφαλής Εταί−
ρου−Δικαιούχου» και της ΜΚΟ με την επωνυμία «Μετά−
δραση−Δράση για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη» 
με την ιδιότητα του «Δικαιούχου» για την υλοποίηση 
Δράσης με τίτλο «Επείγουσα Βοήθεια για τη λειτουργία 
Κλιμακίων Ασύλου που θα εξετάζουν με συντετμημένη 
διαδικασία (“fast−track”) αιτήματα διεθνούς προστασίας 
που υποβάλλονται από Σύριους στην Ελλάδα» (ΑΔΑ: 
64ΩΕ465ΦΘΕ−ΩΨ4).

11. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνει 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Η χρηματοδότηση των δράσεων της Υπηρεσίας Ασύ−
λου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης στο πλαίσιο της βοήθειας Έκτακτης Ανά−
γκης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε Λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Η χρηματοδότηση αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 116 
του Ν. 4270/2014, έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού 
(ΚΑΕ εσόδων 4219) με ισόποση αύξηση κωδικών αριθμών 
εξόδου του τακτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας 
Ασύλου (ειδικός φορέας 43−630). Στη διαδικασία αυτή 
περιλαμβάνονται και χρηματοδοτήσεις εταίρων που 
συμμετέχουν με οποιαδήποτε νομική μορφή στη συμ−
φωνία χρηματοδότησης. Η μεταβίβαση της χρηματοδό−
τησης στους εταίρους γίνεται μέσω του ΚΑΕ Εξόδων 
0873/43−630 δια της ΥΔΕ του οικείου υπουργείου.

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 114 του Ν 4270/2014 και της 
Συμφωνίας Χρηματοδότησης διατάσσουμε την ενέργεια 
προκαταβολής στα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν 
ως εταίροι, έναντι εισπράξεων που ενεργούνται υπέρ 
αυτών, ποσού ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί στην 
καταβληθείσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκατα−
βολή για τις δαπάνες που πρόκειται να υλοποιήσει ο 
εταίρος, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της 
Συμφωνίας Χρηματοδότησης. 

Η προκαταβολή δύναται να δοθεί σε δόσεις. Το ποσό, 
ο αριθμός και ο χρόνος καταβολής των δόσεων στις 
οποίες θα κατανεμηθεί το ποσό της προκαταβολής κα−
θορίζεται με απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας 
Ασύλου, ανάλογα με την πορεία της δράσης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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