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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ: οικ. 61221/15

ΘΕΜΑ: Καθορισμός κατηγορίας αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι
εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
αναγνωρισμένα από το κράτος, τα οποία έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) του εξωτερικού, τα οποία είναι
αναγνωρισμένα από τη Χώρα μας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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), «Κωδικοποίηση 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 Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
δ) Του π.δ. 65/2015 (Α΄ 106), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
2. Την αριθ. Υ14/29.08.2015 απόφαση της Πρωθυπουργού (Β΄ 1866) για την ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα.
3. Την με αριθ. Υ18/29.08.2015 απόφαση του απόφαση της Πρωθυπουργού (Β΄ 1866)
για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα.
4. Την αναγκαιότητα ρύθμισης της δυνατότητας εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων
χωρών, σπουδαστών σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
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αποφασίζουµε
Άρθρο 1
1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια
διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σε
μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος, εφόσον είναι
κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου 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 συνεργασίας
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 περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο του Διεπιστημονικού
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής κατατίθεται στην υπηρεσία μιας
στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.
4. Η άδεια διαμονής χορηγείται άπαξ με διάρκεια ισχύος 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 υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της
οικείας Αποκεντρωμένης 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 δυνατή
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 Κυβερνήσεως, 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 εξωτερικού, 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.
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δ. Απόδειξη για την καταβολή από τον αιτούντα του συνόλου των διδάκτρων για το
σύνολο της εκπαιδευτικής 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 παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 132 του ν. 4251/2014.
ε. Αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 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 ασφάλισης για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος στην
Ελλάδα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΛΑΚΑ
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