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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 130181/23198/10
 Καθορισμός δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύ−

ουν τη δήλωση και αίτηση εγγραφής στο Δημοτο−
λόγιο, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 3284/

2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(ΦΕΚ Α΄ 217), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3838/2010 «Σύγ−
χρονες Διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 49).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

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

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
πρέπει να συνοδεύουν την δήλωση και αίτηση εγγραφής 
στο Δημοτολόγιο, στις περιπτώσεις κτήσης της Ελληνι−
κής ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1Α 
του Ν. 3284/2004, όπως ισχύει, ως κατωτέρω:

1. Λόγω γέννησης (άρθ. 1Α, παρ. 1 του Κώδικα Ελλη−
νικής Ιθαγένειας). 

α. Αίτηση και δήλωση εγγραφής του τέκνου στο Δη−
μοτολόγιο του Δήμου της μόνιμης κατοικίας του, υπο−
γεγραμμένη και υποβαλλόμενη από κοινού από τους 
γονείς του.

β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου, με καταχω−
ρημένες στο περιθώριο αυτής οιονδήποτε μεταβολών 
έχουν επέλθει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 344/ 
1976.

γ. Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου των γο−
νέων, εφόσον τέτοιος υφίσταται. 

δ. Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης δια−
μονής των γονέων σε ισχύ. 

ε. Βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής των γονέων, 
που εκδίδουν οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες 
(λ.χ. των Περιφερειών, της ΕΛ.ΑΣ. ή του Ο.Α.Ε.Δ.) από 
τις οποίες να προκύπτει η συνεχής νόμιμη διαμονή και 
των δύο γονέων για τουλάχιστον πέντε έτη.

στ. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου των 
γονέων ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από 
την χώρα μας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάγο−
νται στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 84 του Ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3536/2007. 

ζ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων από τον 
Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου πρόκειται να γίνει 
η εγγραφή. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων κα−
τοικεί μόνιμα σε άλλο Δήμο της χώρας, η κοινή αίτηση 
συνοδεύεται και από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που 
εκδίδει ο οικείος Δήμος. 

η. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου τύπου Β΄ ύψους 
100 ευρώ από την ταμειακή υπηρεσία του οικείου Δή−
μου.

2. Λόγω φοίτησης (άρθ. 1Α, παρ. 2 του Κώδικα Ελλη−
νικής Ιθαγένειας). 

α. Αίτηση και δήλωση εγγραφής του τέκνου στο Δη−
μοτολόγιο του Δήμου της μόνιμης κατοικίας του, υπο−
γεγραμμένη και υποβαλλόμενη από κοινού από τους 
γονείς του.

β. Πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου ή άλλο ισοδύνα−
μο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος 
της γέννησής του, που εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές 
αρχές του κράτους προέλευσής του. Αν το τέκνο είναι 
δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυ−
γας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστα−
σίας ή είναι ανιθαγενές και αδυνατεί να προσκομιστεί 
πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί η πράξη αναγνώρι−
σής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο 
καθεστώς επικουρικής προστασίας ή το οικείο δελτίο 
ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν το τέκνο έχει γεννηθεί στην 
Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. 

γ. Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου των γονέ−
ων, εφόσον υφίσταται. Σε περίπτωση δε που το τέκνο 
έχει γεννηθεί πριν το γάμο, απαιτείται η υποβολή και 
των σχετικών αναγνωριστικών του τέκνου εγγράφων.
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δ. Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης δια−
μονής των γονέων σε ισχύ.

ε. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου των γο−
νέων ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την 
χώρα μας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάγονται 
στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ−
θρου 84 του Ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3536/2007.

στ. Βεβαίωση φοίτησης, από την αρμόδια Περιφε−
ρειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, σε ελληνικά σχολεία της ημεδαπής έξι 
τουλάχιστον ετών. 

ζ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων από τον 
Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου πρόκειται να γίνει 
η εγγραφή. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων κα−
τοικεί μόνιμα σε άλλο Δήμο της χώρας, η κοινή αίτηση 
συνοδεύεται και από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που 
εκδίδει ο οικείος Δήμος. 

η. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου τύπου Β΄ ύψους 
100 ευρώ από την ταμειακή υπηρεσία του οικείου Δή−
μου.

3. Λόγω γέννησης ή φοίτησης από ενηλικιωθέντες 
(άρθ. 1Α, παρ. 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας). 

Εφόσον η δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτο−
λόγιο, είτε λόγω γέννησης είτε λόγω φοίτησης, υπο−
βάλλονται από το ίδιο το τέκνο, μετά την ενηλικίωσή 
του, απαιτούνται: 

α. Αν ο αιτών έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, προσκομί−
ζεται η σχετική ληξιαρχική πράξη γέννησής του. Σε πε−
ρίπτωση που έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται 
πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννη−
σής του, που εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές 
του κράτους προέλευσής του. Αν ο αιτών αλλοδαπός 
είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός 
πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής 
προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προ−
σκομίσει πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί η πράξη 
αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής 
του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή το οικείο 
δελτίο ανιθαγενούς, αντίστοιχα. 

β. Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης δια−
μονής σε ισχύ.

γ. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή τα−
ξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάγονται στις 
διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
84 του Ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 15 του Ν. 3536/2007.

δ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου 
από τον Δήμο, στο Δημοτολόγιο του οποίου αυτός επι−
θυμεί να εγγραφεί.

ε. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου τύπου Β΄ ύψους 
100 ευρώ από την ταμειακή υπηρεσία του οικείου Δήμου, 
επιπρόσθετα:

στ. στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Ν. 3284/2004 (κτήση λόγω 
γέννησης στην Ελλάδα) απαιτείται και η υποβολή βε−
βαιώσεων χρόνου νόμιμης διαμονής των γονέων του 
αιτούντος, όπως προβλέπεται με τη παράγραφο 1 πε−
ρίπτωση ε΄ του παρόντος.

ζ. στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 
2 του άρθρου 1Α του Ν. 3284/2004 (κτήση λόγω φοίτησης 

σε ελληνικό σχολείο) απαιτείται και η υποβολή βεβαι−
ώσεων φοίτησης σε ελληνικά σχολεία της ημεδαπής 
όπως προβλέπεται με τη παράγραφο 2 περίπτωση στ΄ 
του παρόντος.

4. Λόγω γέννησης ή φοίτησης σύμφωνα με τις μετα−
βατικές διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3838/2010. 

i) Ρύθμιση παραγράφου 1 του άρθρου 24 (ενηλικιωθέ−
ντες πριν την έναρξη ισχύος του ν.3838/2010). 

α. Στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 3838/2010 ο εν−
διαφερόμενος να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια 
λόγω γέννησής του στην Ελλάδα υποβάλλει τα εξής 
δικαιολογητικά: 

αα. Αίτηση και δήλωση εγγραφής του ενδιαφερομένου 
στο Δημοτολόγιο του Δήμου της μόνιμης κατοικίας του, 
υπογεγραμμένη και υποβαλλόμενη αυτοπροσώπως.

αβ. Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, με καταχωρημένες 
στο περιθώριο αυτής οποιωνδήποτε μεταβολών έχουν 
επέλθει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 344/1976.

αγ. Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου των γο−
νέων του, εφόσον τέτοιος υπήρξε. 

αδ. Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης δι−
αμονής του σε ισχύ. 

αε. Βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής των γονέων 
του, που εκδίδουν οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρε−
σίες (λ.χ. των Περιφερειών, της ΕΛ.ΑΣ. ή του Ο.Α.Ε.Δ.) 
από τις οποίες να προκύπτει η συνεχής νόμιμη διαμονή 
και των δύο γονέων για τουλάχιστον πέντε έτη πριν 
την ενηλικίωσή του.

αστ. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάγονται στις 
διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
84 του Ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 15 του Ν. 3536/2007. 

αζ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του από τον Δήμο 
στο δημοτολόγιο του οποίου πρόκειται να γίνει η εγ−
γραφή.

αη. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου τύπου Β΄ ύψους 
100 ευρώ από την ταμειακή υπηρεσία του οικείου Δή−
μου

β. Στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 3838/2010 ο ενδι−
αφερόμενος για να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια 
λόγω φοίτησής του σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά: 

βα. Αίτηση και δήλωση εγγραφής του ενδιαφερόμενου 
στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας, υπογε−
γραμμένη και υποβαλλόμενη αυτοπροσώπως.

ββ. Αν ο αιτών έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, προσκο−
μίζεται η σχετική ληξιαρχική πράξη γέννησής του. Σε 
περίπτωση που έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή, απαιτεί−
ται πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννη−
σής του, που εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές 
του κράτους προέλευσής του. Αν ο αιτών αλλοδαπός 
είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός 
πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής 
προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προ−
σκομίσει πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί η πράξη 
αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής 
του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή το οικείο 
δελτίο ανιθαγενούς, αντίστοιχα.
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βγ. Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης δι−
αμονής σε ισχύ.

βδ. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάγονται στις 
διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
84 του Ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 15 του Ν. 3536/2007.

βε. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου 
από τον Δήμο, στο Δημοτολόγιο του οποίου αυτός επι−
θυμεί να εγγραφεί.

βστ. Βεβαίωση φοίτησης, από την αρμόδια Περιφε−
ρειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, σε ελληνικά σχολεία της ημεδαπής έξι 
τουλάχιστον ετών.

βζ. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου τύπου Β΄ ύψους 
100 ευρώ από την ταμειακή υπηρεσία του οικείου Δή−
μου.

ii) Ρύθμιση παραγράφου 2 του άρθρου 24 (ανήλικοι 
που γεννήθηκαν στην Ελλάδα).

Στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν.3838/2010 απαιτείται 
η υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, στ΄, και, η΄ του 
παρόντος, Επιπροσθέτως, απαιτείται:

α. βεβαίωση χρόνου νόμιμης διαμονής από τις κατά 
περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, από την οποία να προ−
κύπτει η συνεχής νόμιμη πενταετής διαμονή του ενός 
τουλάχιστον γονέα στην Ελλάδα έως τις 24−3−2010.

β. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του ενός τουλάχιστον 
γονέα από τον Δήμο, στο Δημοτολόγιο του οποίου ζη−
τείται η εγγραφή του τέκνου. 

5. Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

i) Εφόσον πρόκειται για τέκνο μονογονεϊκής οικογέ−
νειας ή τέκνο δικαιούχου διεθνούς προστασίας (ανα−
γνωρισμένου πρόσφυγα, προσώπου που έχει υπαχθεί σε 
καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανιθαγενούς) την 
δήλωση και αίτηση των παραγράφων 1 και 2 και 4 ii του 
παρόντος υπογράφει και υποβάλλει ο εναπομείνας γο−
νέας ή αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί η γονική μέριμνα, 
ή ασκεί αυτήν εν τοις πράγμασι κατ’ αποκλειστικότητα, 
προσκομίζοντας τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιο−
λογητικά που αφορούν το πρόσωπό του και την ιδιότητά 
του ως γονέα, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά που 
αφορούν το πρόσωπο του ετέρου γονέα.

Επιπρόσθετα για τον σκοπό της πιστοποίησης του μο−
νογονεϊκού χαρακτήρα της οικογένειας απαιτούνται:

α. σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των δύο γονέων, 
ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό θανάτου του απο−
βιώσαντος. 

β. σε περίπτωση άσκησης της γονικής μέριμνας από 
τον έναν μόνο γονέα, η σχετική δικαστική απόφαση.

γ. σε περίπτωση άσκησης της γονικής μέριμνας εν 
τοις πράγμασι κατ’ αποκλειστικότητα από τον ένα γο−
νέα, υπεύθυνη δήλωση για τα περιστατικά που τεκμηρι−
ώνουν την αδυναμία για πραγματικούς λόγους άσκησης 
της γονικής μέριμνας και από τον άλλο γονέα.

ii) Η δήλωση και αίτηση για την εγγραφή ασυνόδευτου 
ανηλίκου σε δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας συνοδεύε−
ται υποχρεωτικά από αντίγραφα των νομιμοποιητικών 
εγγράφων του υπογράφοντος και υποβάλοντος αυτή 
ως επιτρόπου ή εκπροσώπου του ανηλίκου ορισθέντος 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 906/2008 
(ΦΕΚ 152 Α΄).

iii) Όπου σύμφωνα με την παρούσα απόφαση η αί−
τηση και δήλωση υπογράφεται και υποβάλλεται από 
τους γονείς του ανηλίκου αλλοδαπού, αυτή μπορεί να 
υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μαζί με 
τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά από τον 
ένα μόνον γονέα ή και από κοινό αντιπρόσωπο αυτών, 
εφόσον προσκομίζεται ειδικό για το σκοπό αυτό συμ−
βολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

iv) Εφόσον υποβάλλεται από ενηλικιωθέν τέκνο αλλο−
δαπών σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, I, α΄ της 
παρούσας απόφασης, η δήλωση και αίτηση εγγραφής 
σε Δημοτολόγιο μπορεί, προς επίσπευση της σχετικής 
διαδικασίας, να συνοδεύεται από ποινικό μητρώο του 
ενδιαφερομένου για δικαστική χρήση, προκειμένης της 
διερεύνησης της συνδρομής τυχόν ποινικών κωλυμάτων 
της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 2 του Ν. 3838/2010. 

v) Όλα τα εκδιδόμενα από τις αρμόδιες αλλοδαπές 
αρχές έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα 
ή/ και επίσημα μεταφρασμένα.

Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από τρία υποδείγ−
ματα σχετικών αιτήσεων−δηλώσεων που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Απριλίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  



7338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7339



7340 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7341



7342 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

*02005623004100012*



ΦΕΚ 562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7343







7346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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