
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ 
ΝΟΜΟ 

------------------------------- 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 289, 

3.11.2005,  

σ. 15∙ 

L 57,  

1.3.2008,  

σ. 38. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 

τίτλο «Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης  Οκτωβρίου 2005 

σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς 

επιστημονικής έρευνας» ως έχει διορθωθεί, 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

       Κεφ. 105. 

2 του 1972 

54 του 1976 

50 του 1988 

197 του 1989 

 100(Ι) του 1996 

   43(Ι) του 1997 

   14(Ι) του 1998 

   22(Ι) του 2001 

 164(Ι) του 2001 

   88(Ι) του 2002 

220 (Ι) του 2002 

   66(Ι) του 2003 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί 

με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (που στη συνέχεια θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).  
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 178(Ι) του 2004 

   8 (Ι) του 2007 

184(Ι) του 2007. 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτόν, αμέσως μετά 

το άρθρο 18ΝΖ, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

  

 «Γενική 

επιφύλαξη για 

την εφαρμογή 

των άρθρων      

18ΝΘ μέχρι 

18ΟΒ. 

18ΝΗ. Οι διατάξεις των άρθρων 18ΝΘ μέχρι 18ΟΒ 

εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες 

διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων κανονισμών ή διαταγμάτων. 

   

 Ερμηνεία για 

τους σκοπούς 

των άρθρων 

18ΝΘ μέχρι  

18ΟΒ. 

18ΝΘ. Για τους σκοπούς των άρθρων 18ΝΘ μέχρι 18ΟΒ, 

εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 

 

   

  

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

“άδεια διαμονής” σημαίνει κάθε άδεια που φέρει τη μνεία 

“ερευνητής”, εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού 

και Μετανάστευσης και επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας 

να διαμένει νόμιμα στο έδαφος της Δημοκρατίας, σύμφωνα 

με τον παρόντα Νόμο, όπως αυτή η άδεια περιγράφεται 

στο Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο α) της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
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ΕΕ:  L157, 

15.6.2002,  

σ. 1∙ 

L 115, 

29.4.2008,  

σ. 1. 

καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους 

υπηκόους τρίτων χωρών”, όπως η εν λόγω πράξη 

τροποποιήθηκε τελευταία με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

380/2008 του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2008 και ως 

περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 

   

  “αρμόδια αρχή” σημαίνει την αρχή που ορίζεται με 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του 

εδαφίου (1) του άρθρου 18ΞΒ∙ 

   

  “έρευνα” σημαίνει-  

   

  (α) την πρωτότυπη εργασία που αναλαμβάνεται με 

συστηματικό τρόπο για να αυξηθεί το σύνολο των 

γνώσεων, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του 

ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, ή/και 

    

  (β) τη χρησιμοποίηση αυτού του συνόλου γνώσεων για 

νέες εφαρμογές· 

   

  “ερευνητικός οργανισμός” σημαίνει ιδιωτικό ή δημόσιο 

οργανισμό που πραγματοποιεί έρευνα και έχει εγκριθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 18ΞΒ· 

   

  “ερευνητής” σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος 

διαθέτει κατάλληλο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 

δίνει πρόσβαση σε διδακτορικά προγράμματα, και ο οποίος 

επιλέγεται από ερευνητικό οργανισμό για να υλοποιήσει 

ερευνητικό σχέδιο για το οποίο κανονικά απαιτείται ο 

ανωτέρω τίτλος. 
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 Πεδίο 

εφαρμογής  

των άρθρων  

18ΝΘ μέχρι 

18ΟΒ. 

18Ξ.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 

18Ο, τα άρθρα 18ΝΘ μέχρι 18ΟΒ εφαρμόζονται σε σχέση 

με υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι ζητούν να τους 

επιτραπεί η είσοδος στο έδαφος της Δημοκρατίας για 

διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, προκειμένου να 

υλοποιήσουν ερευνητικό σχέδιο στο πλαίσιο συμβάσεων 

υποδοχής με ερευνητικούς οργανισμούς. 

   

       (2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), τα άρθρα 18ΝΘ μέχρι 

18ΟΒ δεν εφαρμόζονται- 

   

    (α) στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν 

στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος ως αιτητές 

διεθνούς προστασίας ή στο πλαίσιο καθεστώτων 

προσωρινής προστασίας· 

    

    (β) στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι αιτούνται να 

διαμείνουν στη Δημοκρατία υπό την ιδιότητα του 

φοιτητή κατά την έννοια των άρθρων 18Μ μέχρι 

18ΝΖ, προκειμένου να διεξάγουν έρευνα για την 

απόκτηση διδακτορικού διπλώματος· 

    

    (γ)   στους υπηκόους τρίτων χωρών η απέλαση των 

οποίων έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς 

λόγους· και 

    

    (δ)    σε περίπτωση απόσπασης ερευνητή, από ερευνητικό 

οργανισμό ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε κράτος 

μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, σε άλλο ερευνητικό 

οργανισμό ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη 
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Δημοκρατία. 

    

 Ευνοϊκότερες  

διατάξεις. 

18ΞΑ. Τα άρθρα 18ΝΘ μέχρι 18ΟΒ δεν θίγουν ευνοϊκότερες 

διατάξεις- 

   

  (α)   διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και των κρατών μελών της, και ενός ή 

περισσότερων τρίτων κρατών, ή 

    

  (β)   διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται 

μεταξύ της Δημοκρατίας, ή της Δημοκρατίας και 

άλλων κρατών μελών, και ενός ή περισσοτέρων 

τρίτων κρατών. 

    

 Έγκριση 

ερευνητικών 

οργανισμών. 

18ΞΒ.-(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή 

του, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, την αρμόδια αρχή προς έγκριση ερευνητικών 

οργανισμών σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

   

         (2) Κάθε ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος επιθυμεί να 

υποδεχθεί ερευνητή στο πλαίσιο της διαδικασίας εισδοχής 

που προβλέπεται στα άρθρα 18ΝΘ μέχρι 18ΟΒ, πρέπει να 

έχει προηγουμένως εγκριθεί προς τον σκοπό αυτό από την 

αρμόδια αρχή. 

   

        (3) Οι αιτήσεις προς έγκριση, τόσο των δημόσιων όσο 

και των ιδιωτικών οργανισμών, υποβάλλονται στην αρμόδια 

αρχή και βασίζονται στην αποστολή των εν λόγω 

οργανισμών, η οποία καθορίζεται στο καταστατικό τους ή, 

κατά περίπτωση, στον εταιρικό σκοπό τους, καθώς και στην 
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απόδειξη ότι πραγματοποιούν έρευνα. 

Η έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή σε 

ερευνητικό οργανισμό διαρκεί τουλάχιστον πέντε έτη. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή δύναται να 

χορηγεί έγκριση συντομότερης διάρκειας. 

   

       (4) Μαζί με την αίτηση προς έγκριση, ο ερευνητικός 

οργανισμός υποβάλλει στην αρμόδια αρχή γραπτή δήλωση 

η οποία να προβλέπει ότι, εάν ένας ερευνητής παραμείνει 

παράνομα στην επικράτεια της Δημοκρατίας, ο οργανισμός 

αυτός ευθύνεται για την εξόφληση των εξόδων διαμονής 

ή/και επιστροφής του ερευνητή τα οποία βαρύνουν τη 

Δημοκρατία. Η οικονομική ευθύνη του ερευνητικού 

οργανισμού λήγει το αργότερο έξι μήνες μετά τη λήξη της 

σύμβασης υποδοχής. 

   

       (5)  Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης της 

σύμβασης υποδοχής, ο σχετικός εγκεκριμένος οργανισμός 

παρέχει στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης βεβαίωση ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν 

στο πλαίσιο καθενός από τα ερευνητικά σχέδια για τα οποία 

έχει υπογραφεί σύμβαση υποδοχής βάσει του άρθρου 

18ΞΓ. 

   

       (6)  Η αρμόδια αρχή δημοσιεύει και ενημερώνει τακτικά 

καταλόγους των ερευνητικών οργανισμών που εγκρίνονται 

για τους σκοπούς των άρθρων 18ΝΘ μέχρι 18ΟΒ. 

   

       (7)  Η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλεί ή να μην 

ανανεώνει έγκριση την οποία χορήγησε σε ερευνητικό 

οργανισμό, εάν-  
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   (α) ο ερευνητικός οργανισμός δεν πληροί πλέον τους 

όρους που προβλέπονται στα εδάφια (3), (4) ή 

(5), ή 

    

   (β) η έγκριση αποκτήθηκε με δόλο, ή 

    

   (γ) ο ερευνητικός οργανισμός έχει υπογράψει 

σύμβαση υποδοχής με υπήκοο τρίτης χώρας με 

δόλο ή αμέλεια.  

    

   Σε περίπτωση ανάκλησης ή μη ανανέωσης της έγκρισης, 

απαγορεύεται στον επηρεαζόμενο ερευνητικό οργανισμό 

να ζητήσει εκ νέου έγκριση, για χρονικό διάστημα μέχρι 

πέντε ετών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

απόφασης ανάκλησης ή μη ανανέωσης στον εν λόγω 

οργανισμό. 

   

       (8)  Σε περίπτωση ανάκλησης ή μη ανανέωσης της 

έγκρισης που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή σε 

ερευνητικό οργανισμό, ο Διευθυντής ανακαλεί τις άδειες 

διαμονής των συγκεκριμένων ερευνητών του ερευνητικού 

οργανισμού.   

   

 Σύμβαση 

υποδοχής. 

18ΞΓ.-(1) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 18ΞΔ, ο 

ερευνητικός οργανισμός, που επιθυμεί να υποδεχθεί έναν 

ερευνητή, υπογράφει μαζί του σύμβαση υποδοχής με την 

οποία ο ερευνητής αναλαμβάνει τη δέσμευση να 

ολοκληρώσει το ερευνητικό σχέδιο και ο οργανισμός 

αναλαμβάνει τη δέσμευση να υποδεχθεί τον ερευνητή 

προς τον σκοπό αυτό. 
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       (2)  Οι ερευνητικοί οργανισμοί επιτρέπεται να 

υπογράφουν συμβάσεις υποδοχής μόνον εφόσον 

πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

   

   (α) το ερευνητικό σχέδιο έχει γίνει δεκτό από τον 

ερευνητικό οργανισμό αφού ελεγχθούν τα 

ακόλουθα: 

    

    (i) ο σκοπός και η διάρκεια της έρευνας και 

η διαθεσιμότητα των απαραίτητων 

χρηματοοικονομικών πόρων για τη 

διεξαγωγή της, 

     

    (ii) τα προσόντα του ερευνητή υπό το 

πρίσμα των στόχων της έρευνας, όπως 

αυτά επιβεβαιώνονται με επικυρωμένο 

αντίγραφο του τίτλου του ο οποίος 

αναφέρεται στον ορισμό του όρου 

“ερευνητής” στο άρθρο 18ΝΘ· 

     

   (β)  ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της 

παραμονής του, επαρκείς μηνιαίους πόρους για 

να καλύπτει τις δαπάνες του και τα έξοδα ταξιδιού 

επιστροφής, χωρίς να προσφύγει στο σύστημα 

κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας· οι μηνιαίοι 

πόροι του ερευνητή θεωρούνται επαρκείς αν δεν 

είναι κατώτεροι του ελάχιστου ποσού μηνιαίων 

πόρων το οποίο ορίζεται με διάταγμα του 

Υπουργού Εσωτερικών το οποίο δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙ 
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   (γ)   ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της 

παραμονής του, ασφάλιση ασθενείας που να 

καλύπτει το σύνολο των κινδύνων οι οποίοι 

καλύπτονται συνήθως από τις ασφαλιστικές 

εταιρείες για τους υπηκόους της Δημοκρατίας· 

    

   (δ)   η σύμβαση υποδοχής προσδιορίζει τη νομική 

σχέση και τις εργασιακές συνθήκες του ερευνητή. 

    

      (3) Μόλις υπογραφεί η σύμβαση υποδοχής, ο 

ερευνητικός οργανισμός χορηγεί στον ερευνητή ατομική 

δήλωση περί του ότι έχει αναληφθεί η οικονομική ευθύνη 

για έξοδα σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 18ΞΒ. 

   

      (4)  Η σύμβαση υποδοχής λήγει αυτόματα, εάν -  

   

   (α) ο ερευνητής δεν γίνεται δεκτός, ή 

    

   (β) λήγει η νομική σχέση μεταξύ του ερευνητή και του 

ερευνητικού οργανισμού. 

   

      (5)  Ο ερευνητικός οργανισμός ειδοποιεί αμέσως το 

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για κάθε 

γεγονός το οποίο εμποδίζει την εκτέλεση της σύμβασης 

υποδοχής. 

   

 Όροι εισδοχής 

ερευνητών. 

18ΞΔ.-(1) Σε περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας 

επιθυμεί να εισέλθει στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση 

της Δημοκρατίας περιοχές για τους σκοπούς των άρθρων 

18ΝΘ μέχρι 18ΟΒ- 
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Παράρτημα ΙΧ. 

 (α) ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ερευνητικός 

οργανισμός συμπληρώνει και υποβάλλει αίτηση 

κατά το έντυπο που καθορίζεται στο Παράρτημα 

ΙΧ και καταβάλλει τέλος 100 ευρώ με σκοπό την 

έκδοση στον υπήκοο τρίτης χώρας- 

    

    (i) θεώρησης ή άδειας εισόδου, και 

(ii) άδειας διαμονής∙ 

    

   (β) ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ερευνητικός 

οργανισμός συνυποβάλλει έγκυρο ταξιδιωτικό 

έγγραφο του υπηκόου τρίτης χώρας, η περίοδος 

ισχύος του οποίου καλύπτει τουλάχιστον τη 

διάρκεια της άδειας διαμονής· 

    

   (γ)  ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ερευνητικός 

οργανισμός συνυποβάλλει σύμβαση υποδοχής 

υπογεγραμμένη με ερευνητικό οργανισμό 

σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 18ΞΓ· 

    

   (δ) ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ερευνητικός 

οργανισμός συνυποβάλλει βεβαίωση ότι έχει 

αναληφθεί η οικονομική ευθύνη από τον 

ερευνητικό οργανισμό σύμφωνα με το εδάφιο (4) 

του άρθρου 18ΞΒ·  

    

   (ε) ο υπήκοος τρίτης χώρας να μη θεωρείται ως 

απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια 

ή τη δημόσια υγεία. 
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  Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ελέγχει 

εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις 

παραγράφους ( β), (γ), (δ) και (ε). 

   

       (2)  Η αρμόδια αρχή ελέγχει τους όρους επί των οποίων 

βασίζεται η σύμβαση υποδοχής και σύμφωνα με τους 

οποίους έχει συναφθεί.  

   

       (3) Μόλις ολοκληρωθούν θετικά οι έλεγχοι που 

αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), οι ερευνητές γίνονται 

δεκτοί στη Δημοκρατία για να υλοποιήσουν τη σύμβαση 

υποδοχής. 

   

 Διάρκεια 

άδειας 

διαμονής. 

18ΞΕ. Ο Διευθυντής χορηγεί άδεια διαμονής σε ερευνητή 

διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους και την ανανεώνει, 

εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι που 

προβλέπονται στα άρθρα 18ΞΓ και 18ΞΔ.   Εάν το 

ερευνητικό πρόγραμμα είναι προγραμματισμένο να 

διαρκέσει λιγότερο του έτους, η άδεια διαμονής εκδίδεται 

για τη διάρκεια του προγράμματος. 

   

 Μέλη της 

οικογένειας. 

18ΞΣΤ.-(1) Όταν ο Διευθυντής αποφασίζει να χορηγήσει 

άδεια διαμονής στα μέλη της οικογένειας του ερευνητή, η 

διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής τους είναι η ίδια με 

αυτήν της άδειας διαμονής που χορηγείται στον ερευνητή, 

εφόσον η διάρκεια ισχύος των ταξιδιωτικών τους 

εγγράφων το επιτρέπει. Σε δεόντως αιτιολογημένες 

περιπτώσεις, η διάρκεια της άδειας διαμονής του μέλους 

της οικογένειας του ερευνητή μπορεί να συντομεύεται. 

   

       (2)  Η έκδοση της άδειας διαμονής, στα μέλη της 
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οικογένειας ερευνητή ο οποίος έχει γίνει δεκτός στη 

Δημοκρατία, δεν εξαρτάται από την προϋπόθεση 

ελάχιστης περιόδου παραμονής του ερευνητή. 

   

 Ανάκληση ή 

μη ανανέωση 

της άδειας 

διαμονής. 

18ΞΖ.-(1)  Ο Διευθυντής δύναται να ανακαλεί ή να μην 

ανανεώνει άδεια διαμονής την οποία χορήγησε σύμφωνα 

με το άρθρο 18ΞΕ ή 18ΞΣΤ, εάν-  

    

   (α) η εν λόγω άδεια διαμονής έχει αποκτηθεί δόλια, ή 

    

   (β) διαφαίνεται ότι ο κάτοχός της δεν εκπλήρωνε ή 

δεν εκπληρώνει πλέον τους όρους εισόδου και 

διαμονής που προβλέπονται στο άρθρο 18ΞΓ και 

18ΞΔ, ή 

    

   (γ) ο κάτοχός της διαμένει για σκοπούς άλλους από 

εκείνους για τους οποίους του επιτράπηκε η 

διαμονή. 

    

       (2)  Ο Διευθυντής δύναται να ανακαλεί ή να μην 

ανανεώνει άδεια διαμονής την οποία χορήγησε σύμφωνα 

με το άρθρο 18ΞΕ ή 18ΞΣΤ, για λόγους δημόσιας τάξης, 

δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 

    

 Δικαίωμα του 

ερευνητή να 

διδάσκει. 

18ΞΗ.-(1) Οι ερευνητές που γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το 

άρθρο 18ΞΔ επιτρέπεται να διδάσκουν σύμφωνα με τη 

νομοθεσία. 

   

           (2)  Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δύναται, με 

διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη 
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Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει μέγιστο αριθμό 

ωρών ή ημερών για τη διδακτική δραστηριότητα των 

ερευνητών. 

   

 Ίση 

μεταχείριση 

ερευνητών. 

18ΞΘ. Ο κάτοχος άδειας διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 

18ΞΕ έχει δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους 

της Δημοκρατίας όσον αφορά- 

   

   (α)   την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών 

και άλλων επαγγελματικών τίτλων, σύμφωνα με τις 

σχετικές διαδικασίες· 

    

   (β)   τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 

των όρων αμοιβής και απόλυσης· 

    

  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

ΕΕ: L 149, 

5.7.1971,  

σ. 2∙ 

L 392, 

30.12.2006, 

σ. 1. 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

 (γ)  τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης όπως 

ορίζονται στην πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο “Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του 

Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί 

εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς 

και στα μέλη των οικογενειών τους που 

διακινούνται εντός της Κοινότητας”, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε τελευταία με τον Κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1992/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 και 

όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται∙ εφαρμόζονται ανάλογα οι ειδικές 

διατάξεις στο παράρτημα της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 
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ΕΕ: L 124, 

20.5.2003,  

σ. 1. 

2003 για την επέκταση των διατάξεων του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους 

τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από 

τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγένειάς 

τους”, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 

    

   (δ)  τα φορολογικά ωφελήματα· 

    

   (ε)  την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την 

παροχή αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη 

διάθεση του κοινού. 

    

 Κινητικότητα 

μεταξύ 

κρατών 

μελών. 

18Ο.-(1) Υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος έχει γίνει δεκτός 

ως ερευνητής σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, 

έχει δικαίωμα να πραγματοποιεί μέρος της έρευνάς του 

στη Δημοκρατία, υπό τους όρους που προβλέπονται στο 

παρόν άρθρο. 

   

          (2)  Εάν ο ερευνητής διαμένει για περίοδο έως τρεις 

μήνες στη Δημοκρατία, η έρευνα μπορεί να διεξάγεται 

βάσει της σύμβασης υποδοχής που συνήφθη στο πρώτο 

κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ερευνητής 

διαθέτει επαρκείς πόρους και δεν θεωρείται απειλή για τη 

δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. 

   

         (3) Εάν ο ερευνητής διαμείνει στη Δημοκρατία για 

περισσότερο από τρεις μήνες-  

    

     (α) απαιτείται νέα σύμβαση υποδοχής για τη 
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διεξαγωγή της έρευνας, και   

    

    (β) εφαρμόζονται τα άρθρα 18ΞΓ και 18ΞΔ. 

    

       (4)  Σε περίπτωση όπου απαιτείται θεώρηση ή άδεια 

διαμονής ως προϋπόθεση για την κινητικότητα, η εν λόγω 

θεώρηση ή η άδεια χορηγείται εγκαίρως εντός περιόδου 

που δεν παρακωλύει τη διεξαγωγή της έρευνας, 

αφήνοντας παράλληλα στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης επαρκή χρόνο για την εξέταση των 

αιτήσεων. 

   

       (5)  Ο ερευνητής δεν απαιτείται να εγκαταλείψει το 

πρώτο κράτος μέλος προκειμένου να υποβάλει αίτηση για 

θεώρηση ή άδεια διαμονής. 

   

 Αιτήσεις. 18ΟΑ.-(1) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) του άρθρου 

18ΞΔ αίτηση εξετάζεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος 

υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει εκτός της Δημοκρατίας. 

   

          (2)  Στον υπήκοο τρίτης χώρας, σχετικά με τον οποίο 

υποβλήθηκε η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) του άρθρου 

18ΞΔ αίτηση και ο οποίος πληροί τους όρους των άρθρων 

18ΞΓ και 18ΞΔ, παρέχεται κάθε διευκόλυνση για την 

απόκτηση της απαιτούμενης θεώρησης 

   

 Διαδικαστικές 

εγγυήσεις.  

18ΟΒ.-(1)  Ο Διευθυντής αποφαίνεται επί του συνόλου της 

αίτησης το συντομότερο δυνατόν και προβλέπει με 

απόφασή του, όπου ενδείκνυται, εσπευσμένες διαδικασίες. 

   

           (2)  Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
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υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, η μελέτη της 

αίτησης μπορεί να αναστέλλεται και το Τμήμα Αρχείου 

Πληθυσμού και Μετανάστευσης ενημερώνει τον αιτητή για 

τις περαιτέρω πληροφορίες που χρειάζεται. 

   

       (3)  Κάθε απόφαση απόρριψης αίτησης για θεώρηση ή 

άδεια εισόδου και διαμονής κοινοποιείται στον 

ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας. Η κοινοποίηση 

προσδιορίζει τη δυνατότητα προσφυγής στο Ανώτατο 

Δικαστήριο και τη χρονική προθεσμία για την άσκησή 

της.». 

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

Παραρτήματος. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

Παράρτημα VIII αυτού, του ακόλουθου νέου Παραρτήματος: 

   

  «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

(Άρθρο 18ΞΔ) 

 

Αίτηση για έκδοση – 

 

 (α) θεώρησης/άδειας εισόδου, και 

  (β)      άδειας διαμονής 

με σκοπό τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. 
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  Η παρούσα αίτηση συμπληρώνεται με σκοπό την έκδοση: 

     (α)   Θεώρησης             □ 

            Άδειας Εισόδου     □ 

(συμπληρώστε χ ή √ στο σχετικό τετραγωνάκι), και  

     (β)   Άδειας Διαμονής     

   
  ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

Επώνυμο :……………………………………………………………………… 

Όνομα/τα :……………………………………………………………………… 

Φύλο :…………………………………………………………………………… 

Οικογενειακή 

κατάσταση:……………………………………………………………………... 

Ημερομηνία  

γέννησης:………………………………………………………………………. 

Υπηκοότητα:…………………………………………………………………… 

Αρ. Διαβατηρίου/Ταξιδιωτικού 

Εγγράφου:…………………………………………….. 

Ημερ. λήξης Διαβατηρίου/Ταξιδιωτικού 

Εγγράφου:………………………………….. 

Χώρα 

Διαμονής:……………………………………………………………………… 

 

Σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει ήδη αριθμό αναφοράς 

από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, παρακαλώ 

συμπληρώστε τα ακόλουθα: 

 

Αριθμός Φακέλου:…………………………………………………………….. 

Αριθμός Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού:…………………………………… 

 

Σε περίπτωση που οι ακόλουθες πληροφορίες είναι γνωστές κατά την 
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υποβολή της αίτησης, παρακαλώ συμπληρώστε: 

 

Διεύθυνση διαμονής στην Κύπρο:…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Αριθμός Τηλεφώνου:………………………………………………………….. 

Αριθμός Τηλεομοιότυπου:……………………………………………………. 

   
  ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
 
Επωνυμία Ερευνητικού Οργανισμού:……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Αριθμός Τηλεφώνου:………………………………………………………….. 

Αριθμός 

Τηλεομοιότυπου:………………………………………………………………. 

Απόφαση Αρμόδιας Αρχής (ημερομηνία έκδοσης, αριθμός απόφασης) για 

έγκριση Ερευνητικού Οργανισμού και διάρκεια ισχύος παρασχεθείσης 

έγκρισης:…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Ερευνητικό Σχέδιο :…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Διάρκεια Ερευνητικού Σχεδίου:………………………………………………. 

Ημερομηνία έναρξης Ερευνητικού Σχεδίου:………………………………… 

Ημερομηνία συμπλήρωσης Ερευνητικού Σχεδίου:……………………… 
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 Οδηγός Συμπλήρωσης της Αίτησης 

 

Για την υποβολή της αίτησης, παρακαλώ όπως παρουσιάσετε τα ακόλουθα: 

 

(α) Έγκυρο Ταξιδιωτικό Έγγραφο του υπήκοου τρίτης χώρας, του 

οποίου η υπολειπόμενη διάρκεια ισχύος να καλύπτει τουλάχιστον την 

προβλεπόμενη διάρκεια της άδειας διαμονής. 

 

(β) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου 

του υπηκόου τρίτης χώρας εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές της 

χώρας προέλευσής του, μαζί με επίσημη μετάφραση αυτού στην 

Ελληνική ή Αγγλική. 

 

(γ) Ιατρικές αναλύσεις που να αποδεικνύουν ότι ο υπήκοος τρίτης 

χώρας/ερευνητής δεν πάσχει από ηπατίτιδα Β. 

 

 (δ) Σύμβαση Υποδοχής η οποία να έχει υπογραφεί μεταξύ του 

Ερευνητικού Οργανισμού και του υπηκόου τρίτης χώρας/ερευνητή. 

 

(ε) Βεβαίωση ότι έχει αναληφθεί από τον ερευνητικό οργανισμό 

οικονομική ευθύνη έναντι του υπηκόου τρίτης χώρας/ερευνητή, 

σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 18ΞΒ του Νόμου. 

 

(στ) Δύο (2) προσφάτως ληφθείσες έγχρωμες φωτογραφίες. 

 

(ζ) Απόδειξη πληρωμής τέλους ύψους εκατό (100) ευρώ.». 

 

 
ΛΣΜ/ΤΚ/ΘΒ/ΓΧ 
23.01.049.147-2008 
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