ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρατηρητήριο της Ακαδηµαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες
Κοινωνικές Οµάδες
Το νοµικό καθεστώς των αλλοδαπών φοιτητών:
Νοµοθεσία
Ζωή Παπασιώπη-Πασιά (επιµέλεια)
Οµότιµη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρώην Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου

Εισαγωγικό σηµείωµα
Από την ίδρυσή της το 2010 η «Επιτροπή του Παρατηρητηρίου της Ακαδηµαϊκής Πορείας
Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Οµάδες» του Α.Π.Θ -όπως και πιο πριν (από το
1997 που είχε ιδρυθεί η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ)- από τις πρώτες ήδη
συναντήσεις που είχε µε τους αλλοδαπούς σπουδαστές και ερευνητές που προέρχονται από τρίτες
χώρες είχε διαπιστώσει ότι εκτός από το κύριο πρόβληµα που τους απασχολεί -που είναι αυτό της
άδειας διαµονής τους στην Ελλάδα- υπάρχουν και κάποια άλλα κρίσιµα ζητήµατα που
σχετίζονται µε τις σπουδές τους, τα οποία επίσης τους απασχολούν και τους προβληµατίζουν
Προκειµένου να βοηθηθούν οι ως άνω σπουδαστές και ερευνητές στην κατανόηση των
ζητηµάτων που σχετίζονται µε τα της χορήγησης της άδειας διαµονής τους, τη λήξη αυτής ενόσω
ακόµα σπουδάζουν ή διεξάγουν έρευνα, καθώς και τα δικαιώµατα που πηγάζουν από την άδεια
διαµονής που κατέχουν, παρατίθεται στη συνέχεια η νοµοθεσία που τους αφορά, ενώ σε
ξεχωριστό έγγραφο παρατίθεται και ένα ενηµερωτικό κείµενο στο οποίο -υπό µορφή ερωτήσεων /
απαντήσεων- καταγράφονται ουσιαστικές πληροφορίες, όπως αυτές προέκυψαν µετά από δικά
τους ερωτήµατα.
Τα βασικά νοµοθετήµατα που ρυθµίζουν το νοµικό καθεστώς των πολιτών τρίτων χωρών
που σπουδάζουν ή που απασχολούνται ως ερευνητές στην Ελλάδα είναι ο ν. 4251/2014 για τον
Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΄Ενταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (και
ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 31-48 και 57-68). Ειδικότερα, οι διατάξεις των άρθρων 31-43
του ν. 4251/2014 ενσωµατώνουν την Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συµβουλίου της 13ης Δεκεµβρίου
2004 «σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την
ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία» (ΕΕ L
375/23.12.2004), ενώ οι διατάξεις των άρθρων 57-67 ενσωµατώνουν την Οδηγία 2005/71/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005 «σχετικά µε την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων
τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας» (ΕΕ L 289/3.11.2005).
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι νοµοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στο παρόν κείµενο
αφορούν µόνο τους σπουδαστές και ερευνητές εκείνους, οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες,
δηλαδή από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Για τους τελευταίους
υφίστανται διαφορετικές διατάξεις, που διέπουν όλους όσους έχουν την «ευρωπαϊκή ιθαγένεια»,
δηλαδή την ιθαγένεια κράτους µέλους της Ε.Ε.

ΝΟΜΟΣ 4251/2014
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΄Ενταξης και λοιπές διατάξεις
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 80)
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΤΗΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/114/ΕΚ
Άρθρο 31
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 31 έως 44 εφαρµόζονται στους πολίτες τρίτων χωρών που
εισέρχονται στην Ελλάδα µε σκοπό να διαµένουν για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία.
2. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 31 έως 44 δεν εφαρµόζονται:
α. στους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα ως αιτούντες διεθνούς προστασίας
ή στο πλαίσιο επικουρικών µορφών προστασίας ή συστηµάτων προσωρινής προστασίας
σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την εθνική νοµοθεσία ή ζητούν να διαµείνουν για τους
λόγους αυτούς και αναµένουν την έκδοση απόφασης σχετικά µε το καθεστώς τους,
β. στους πολίτες τρίτων χωρών η επιστροφή ή η απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί,
γ. στους πολίτες τρίτων χωρών που είναι µέλη οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
και έχουν ασκήσει το δικαίωµά τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ε.Ε., σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία,
δ. στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος
σε άλλο κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και αιτούνται την είσοδο και διαµονή τους
στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 98, σχετικά µε το καθεστώς πολιτών τρίτων
χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες,
ε. στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαµονής για εργασία ή ανεξάρτητη
οικονοµική δραστηριότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του.
3. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων που προκύπτουν:
α. από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ της Ε.Ε. ή της Ε.Ε. και των
κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης αφ’ ενός και ενός ή περισσότερων τρίτων χωρών αφ’
ετέρου,
β. από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
ή περισσότερων κρατών – µελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.
Άρθρο 32
Γενικές προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής µε σκοπό
τις σπουδές ή την εθελοντική εργασία
1. Η είσοδος και διαµονή πολίτη τρίτης χώρας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31 έως
42 υπόκειται σε έλεγχο δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται σωρευτικά οι
προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις
των επόµενων άρθρων.

2. Επιτρέπεται η είσοδος και διαµονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα µε σκοπό τις
σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής γενικές
προϋποθέσεις:
α. είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από την
Ελλάδα, η ισχύς του οποίου διαρκεί τρεις τουλάχιστον µήνες µετά τη λήξη της θεώρησης εισόδου
και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου για το σκοπό των σπουδών ή της εθελοντικής υπηρεσίας,
β. προσκοµίζουν συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική µέριµνα για την
προβλεπόµενη διαµονή σε περίπτωση που είναι κάτω των 18 ετών,
γ. διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται
αντίστοιχα για τους ηµεδαπούς,
δ. δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια και τη δηµόσια υγεία,
ε. έχουν καταβάλλει παράβολο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος
νόµου.
3. Ως προς τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράµµατα για
την ενίσχυση της κινητικότητας προς την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ή εντός αυτής και οι οποίοι, στο
πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών, επιθυµούν την είσοδο και διαµονή τους στην Ελληνική
Επικράτεια, η διαδικασία εισδοχής διευκολύνεται προκειµένου για την έγκαιρη έκδοση των
απαιτούµενων θεωρήσεων εισόδου και των αδειών διαµονής.
4. Οι σπουδαστές που καλύπτονται αυτοµάτως από ασφάλιση ασθενείας για όλους τους
κίνδυνους για τους οποίους καλύπτονται κανονικά και οι ηµεδαποί λόγω της εγγραφής τους σε
εκπαιδευτικό ίδρυµα, θεωρούνται ότι πληρούν την προϋπόθεση του στοιχείου γ της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου.
5. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, αρµόδια υπηρεσία για την
εξέταση των αιτήσεων χορήγησης αδειών διαµονής του παρόντος είναι η αρµόδια υπηρεσία της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στις υπηρεσίες που ορίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 8.
Άρθρο 33
Χορήγηση άδειας διαµονής για λόγους σπουδών
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, που έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα,
υποβάλλει αίτηση στην κατά την παράγραφο 5 του προηγούµενου άρθρου, αρµόδια υπηρεσία,
εφόσον, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 6, συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής
προϋποθέσεις:
α. έχει γίνει δεκτός σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στην Ελληνική Επικράτεια για να
παρακολουθήσει πρόγραµµα σπουδών,
β. διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της
διαµονής,
γ. έχει καταβάλλει τέλη εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, όπου απαιτούνται.
2. Στα προγράµµατα σπουδών περιλαµβάνεται και η φοίτηση σε Κέντρα Διδασκαλίας της
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού που πραγµατοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα.
3. Όταν το πρόγραµµα σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσει ο πολίτης τρίτης χώρας
απαιτεί επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεση για την εγγραφή του, το οικείο
εκπαιδευτικό ίδρυµα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους και χορηγεί την αντίστοιχη
βεβαίωση, η οποία προσκοµίζεται στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή.
4. Η αίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συνοδεύεται από τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά.
5. Κατά την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαµονής και για την έκδοση της
σχετικής απόφασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8.
Άρθρο 34
Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαµονής

για λόγους σπουδών
1. Η άδεια διαµονής για σπουδές έχει διάρκεια ισχύος ένα έτος και µπορεί να ανανεώνεται για
ισόχρονο διάστηµα, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 32 και 33
του παρόντος. Αν η διάρκεια του προγράµµατος σπουδών είναι κατώτερη του ενός έτους, η άδεια
διαµονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράµµατος σπουδών.
2. α. Παρέχεται ευχέρεια στον υπήκοο τρίτης χώρας να αιτηθεί για τη χορήγηση άδειας
διαµονής για σπουδές µε διάρκεια ισχύος ισόχρονη µε την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του
συγκεκριµένου προγράµµατος σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, κατά την υποβολή της αίτησης ο
σπουδαστής προσκοµίζει συµπληρωµατικά βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος για το
συνολικό χρόνο σπουδών του προγράµµατος που πρόκειται να παρακολουθήσει.
β. Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας διαµονής, καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατόν
πενήντα (150) ευρώ για κάθε έτος για το οποίο χορηγείται η άδεια διαµονής για σπουδές. Για την
καταβολή του παραβόλου αυτού ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 132.
γ. Ο σπουδαστής, που είναι κάτοχος άδειας διαµονής µε διάρκεια ισχύος ισόχρονη µε την
ανώτατη διάρκεια του προγράµµατος σπουδών, υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια υπηρεσία
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ανά διετία, βεβαίωση εγγραφής και συµµετοχής στις
εξετάσεις, από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
σπουδών για το ίδιο διάστηµα, από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του ή
λεπτοµερής έκθεση προόδου από αρµόδιο όργανο, σε περίπτωση µεταπτυχιακών σπουδών ή
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης,
εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία παρέλευσης της διετίας από την έκδοση της άδειας
διαµονής, αυτή ανακαλείται και ο σπουδαστής οφείλει να εγκαταλείψει αµέσως το ελληνικό
έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.
3. Για την ανανέωση των αδειών διαµονής των προηγούµενων παραγράφων, ο πολίτης τρίτης
χώρας υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη τους, στην, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 9, αρµόδια υπηρεσία υποβολής της αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενε
δικαιολογητικά:
4. Ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της άδειας διαµονής δεν µπορεί να υπερβεί την περίοδο
κανονικής φοίτησης που ισούται µε τον ελάχιστο αριθµό των αναγκαίων για την απονοµή του
τίτλου σπουδών εξαµήνων σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών της σχολής,
προσαυξηµένο κατά τέσσερα εξάµηνα και κατά το ήµισυ για τους σπουδαστές µεταπτυχιακών
σπουδών ή τους υποψήφιους διδάκτορες. Στο χρονικό αυτό διάστηµα προστίθεται ένα επιπλέον
έτος για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το οικείο
εκπαιδευτικό ίδρυµα.
Άρθρο 35
Κινητικότητα σπουδαστών
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 32 και 33, ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει ήδη γίνει δεκτός
για σπουδές σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλει αίτηση για να
παρακολουθήσει µέρος του προγράµµατος σπουδών που έχει ήδη αρχίσει ή να το συµπληρώσει
µε συναφές πρόγραµµα σπουδών στην Ελλάδα, γίνεται δεκτός εντός χρονικής περιόδου που δεν
κωλύει τη συνέχιση των συγκεκριµένων σπουδών, ενώ ταυτόχρονα αφήνει στις αρµόδιες αρχές
αρκετό χρόνο για να διεκπεραιώσουν την αίτηση, εφόσον:
α. πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα άρθρα 32 και 33 του παρόντος, πλην της
προϋπόθεσης ειδικής θεώρησης εισόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται µόνο θεώρηση
εισόδου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 539/2001 του Συµβουλίου περί του καταλόγου τρίτων
χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των
εξωτερικών συνόρων των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καταλόγου των
τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όπως ισχύει.
β. υποβάλει βεβαίωση του κύκλου σπουδών που έχει διανύσει, από την οποία προκύπτει
επίσης, ο συναφής και συµπληρωµατικός χαρακτήρας µεταξύ των δύο προγραµµάτων σπουδών,

γ. συµµετέχει σε κοινοτικό ή διµερές πρόγραµµα ανταλλαγής ή έχει γίνει δεκτός ως
σπουδαστής σε άλλο κράτος µέλος για τουλάχιστον δύο έτη.
2. Η άδεια διαµονής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται και ανανεώνεται,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 32 και 33,
αντίστοιχα.
3. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαµονής της παραγράφου 1, ο
σπουδαστής υποβάλλει συµπληρωµατικά τα εξής δικαιολογητικά:
α. Ακριβές αντίγραφο της άδειας διαµονής για σπουδές, της οποίας είναι κάτοχος στο άλλο
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β. Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος του άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τον κύκλο σπουδών που έχει διανύσει ο σπουδαστής σε αυτό, καθώς και για το
συµπληρωµατικό ή συναφή χαρακτήρα του ανωτέρω κύκλου σπουδών µε το πρόγραµµα που
πρόκειται να παρακολουθήσει στην Ελλάδα,
γ. Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράµµατος για τη συµµετοχή του στο
κοινοτικό ή διµερές πρόγραµµα ανταλλαγής ή βεβαίωση των αρµόδιων αρχών κράτους µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει γίνει δεκτός σε αυτό ως σπουδαστής για διάστηµα τουλάχιστον
δύο ετών.
4. Η προϋπόθεση του στοιχείου γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν ισχύει στην
περίπτωση που ο σπουδαστής, στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών του, υποχρεούται να
παρακολουθήσει µέρος των σπουδών του σε ίδρυµα άλλου κράτους µέλους. Στην περίπτωση
αυτή, η υπό στοιχείο γ της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου βεβαίωση
αντικαθίσταται από βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος του άλλου κράτους µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την οποία πιστοποιείται η υποχρεωτική παρακολούθηση µέρους του
προγράµµατος των σπουδών αυτών στην Ελλάδα.
5. Στην περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαµονής για σπουδές στην
Ελλάδα, υποβάλλει αίτηση σε άλλο κράτος - µέλος, δυνάµει του παρόντος άρθρου, οι αρµόδιες
ελληνικές αρχές διαβιβάζουν, µετά από αίτηµα του κράτους - µέλους στο οποίο έχει υποβληθεί η
αίτηση, τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά στη διαµονή του σπουδαστή στην Ελληνική
Επικράτεια.
Άρθρο 36
Επαγγελµατική δραστηριότητα σπουδαστών
πολιτών τρίτων χωρών
Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν λάβει άδεια διαµονής για λόγους σπουδών, σύµφωνα µε το
παρόν, επιτρέπεται να εργάζονται µόνο µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες προβλέψεις της οικείας νοµοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο αριθµός των ωρών
εργασίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τις δέκα ώρες την εβδοµάδα ή το αντίστοιχό τους σε
ηµέρες ή µήνες κατ’ έτος.
Άρθρο 37
Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής
σε µεταπτυχιακούς σπουδαστές
1. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, στα οποία λειτουργούν προγράµµατα
µεταπτυχιακών σπουδών, µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις για τη δηµιουργία ταχείας
διαδικασίας χορήγησης αδειών διαµονής σε µεταπτυχιακούς σπουδαστές πολίτες τρίτων χωρών,
µε το Υπουργείο Εσωτερικών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι και υπό τους εξής
όρους:
α. Η διάρκεια του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών είναι ανώτερη των τριών (3) µηνών.
β. Πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 32 και 33 του παρόντος, για τη χορήγηση αδειών
διαµονής στο πλαίσιο τέτοιων συµβάσεων.

Στις συµβάσεις ταχείας διαδικασίας περιλαµβάνεται ο ακριβής τίτλος του µεταπτυχιακού
προγράµµατος και µνηµονεύονται οι ειδικοί λόγοι που συντρέχουν για τη σύναψη της σύµβασης,
η διάρκεια ισχύος και η δυνατότητα ανανέωσής της, καθώς και οι υποχρεώσεις των
συµβαλλόµενων µερών.
2.α. Για τη σύναψη συµβάσεων ταχείας διαδικασίας το Υπουργείο Εσωτερικών εκπροσωπείται
από τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, το δε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα από
νόµιµο εκπρόσωπό του.
β. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαµονής του άρθρου αυτού υποβάλλονται στην
ανωτέρω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και οι σχετικές άδειες χορηγούνται µε
απόφαση του οικείου Υπουργού,
γ. Η αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών χορηγεί τις άδειες διαµονής, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, σε διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία
παραλαβής της αίτησης µε τα πλήρη δικαιολογητικά.
3. Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα ενηµερώνει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, την ελληνική
προξενική αρχή στη χώρα από την οποία πρόκειται να εισέλθει ο πολίτης τρίτης χώρας για την
σύµβαση ταχείας διαδικασίας που έχει συνάψει σύµφωνα µε τα παραπάνω.
Άρθρο 38
Χορήγηση άδειας διαµονής για εθελοντική υπηρεσία
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός σε πρόγραµµα εθελοντικής υπηρεσίας,
διάρκειας άνω των τριών µηνών, γίνεται δεκτός για διαµονή στην Ελλάδα, εφόσον έχει λάβει
ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν.
2. Για τη χορήγηση της άδειας διαµονής ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στην
αρµόδια υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό η καταβολή παραβόλου, εφόσον
συντρέχουν, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 32, οι εξής προϋποθέσεις:
α. ΄Εχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
β. ΄Εχει συνάψει συµφωνία µε τον φορέα υλοποίησης του προγράµµατος εθελοντικής
υπηρεσίας στο οποίο συµµετέχει, µε την οποία ο ανωτέρω φορέας υλοποίησης αναλαµβάνει
πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύµατος, επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του
εθελοντή στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένης και τυχόν εκπαίδευσής του για την εκπλήρωση των
καθηκόντων του και η οποία περιλαµβάνει επίσης, περιγραφή των καθηκόντων του και των όρων
άσκησης τους, καθώς και του ωραρίου εργασίας του,
γ. Ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος εθελοντικής υπηρεσίας, έχει συνάψει
ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης, και δέχεται να φέρει πλήρως την ευθύνη γι’ αυτόν
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαµονής του, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έξοδα διαβίωσης,
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και επαναπατρισµού του.
3. Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 και της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στην, κατά τις διατάξεις του άρθρου
8, υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας διαµονής για εθελοντική υπηρεσία στην αρµόδια για το
σκοπό αυτόν το αργότερο εντός δεκαπέντε ηµερών, αφότου υποβληθούν.
Άρθρο 39
Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαµονής
για εθελοντική υπηρεσία
1. Η άδεια διαµονής για εθελοντική υπηρεσία έχει διάρκεια ισχύος µέχρι ένα έτος.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ’ όσον η διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος
υπερβαίνει το έτος, η διάρκεια της άδειας διαµονής δύναται να χορηγείται για χρονικό διάστηµα
ίσο µε τη διάρκεια υλοποίησης του εν λόγω προγράµµατος.

3. Ο εθελοντής, µετά τη λήξη της άδειας διαµονής του οφείλει να εγκαταλείψει αµέσως το
ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.
Άρθρο 40
Ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαµονής
για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία
Οι άδειες διαµονής που χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31 έως 39,
ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται πέραν των οριζοµένων στο άρθρο 24, και στις ακόλουθες
ειδικότερες περιπτώσεις:
α. δεν τηρεί τους όρους που προβλέπει η οικεία νοµοθεσία για το καθεστώς µερικής
απασχόλησης κατά την άσκηση των οικονοµικών του δραστηριοτήτων,
β. δεν σηµειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του.
Άρθρο 41
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις
1. Εκτός αν άλλως ορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους
κατόχους άδειας διαµονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία.
2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 89 σχετικά µε το
καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες, το χρονικό διάστηµα
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν διαµείνει στην Ελληνική Επικράτεια µε την ιδιότητα
του σπουδαστή ή του εθελοντή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαµβάνεται υπόψη
προκειµένου για την παροχή, στα πρόσωπα αυτά, περαιτέρω δικαιωµάτων.
Άρθρο 42
Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται διαφορετικά στις διατάξεις των ως άνω άρθρων 31 έως 41
ισχύουν οι ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως 30.
Άρθρο 43
Στα τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα από γονείς κατόχους άδειας διαµονής για σπουδές
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων της
νοµοθεσίας για την οικογενειακή επανένωση πολιτών τρίτων χωρών, χορηγείται ατοµική άδεια
διαµονής µε την ιδιότητά τους ως µελών οικογένειας σπουδαστή, που λήγει ταυτόχρονα µε την
άδεια διαµονής των γονέων τους ή ενός εξ αυτών.
2. Δεν χορηγείται άδεια διαµονής για λόγους σπουδών στους πολίτες τρίτων χωρών που
διαµένουν στη χώρα για εργασιακούς ή επαγγελµατικούς λόγους, µε εξαίρεση όσους έχουν γίνει
δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης.
Άρθρο 44
Επαγγελµατική κατάρτιση
1. Επαγγελµατική κατάρτιση για την εφαρµογή του παρόντος, είναι η φοίτηση σε Ινστιτούτα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α΄
18), όπως κάθε φορά ισχύει, σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε Κέντρα Δια
βίου Μάθησης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ίδιο νόµο, καθώς και σε Κολλέγια που
παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές αφενός βάσει συµφωνιών πιστοποίησης (validation)
και δικαιόχρησης (franchising) µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής,
αναγνωρισµένα από τις αρµόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν και αφετέρου προγράµµατα
σπουδών των οποίων οδηγούν σε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριµένα

προγράµµατα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισµούς
πιστοποίησης, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση του ίδιου νόµου (ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄
18).
Της εν λόγω κατάρτισης µπορεί να προηγείται, όπου απαιτείται, µε βάση το πρόγραµµα
σπουδών της απαιτούµενης ειδικότητας, ένα προπαρασκευαστικό έτος εκµάθησης της ελληνικής
γλώσσας.
2. Η είσοδος πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα για κατάρτιση σε δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.,
επιτρέπεται, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας γίνει δεκτός από αυτά και χορηγηθεί σχετική έγκριση
φοίτησης από τον αρµόδιο φορέα της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης, του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, και ύστερα από γνώµη του
αρµόδιου φορέα της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης, καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και τα πιστοποιητικά απόδειξης της γλωσσοµάθειας όπου απαιτούνται για την
έγκριση αυτή.
3. Η είσοδος πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα για φοίτηση σε Κέντρα Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης και Κολλέγια, επιτρέπεται, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας γίνει δεκτός σε
πρόγραµµα που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση, διαθέτει έγγραφο
πιστοποίησης επάρκειας γνώσης της γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα γνωστικά αντικείµενα
του προγράµµατος σπουδών και χορηγηθεί σχετική βεβαίωση του Κολλεγίου ή του Τµήµατος
Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
την οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη σε ισχύ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.
4. Η είσοδος πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα για φοίτηση σε Κέντρα Δια βίου Μάθησης,
επιτρέπεται, εφόσον προσκοµισθεί το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει
δηµοσιευθεί η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την οποία έχει χορηγηθεί άδεια
λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών και βεβαίωση του Εργαστηρίου Ελευθέρων
Σπουδών µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας έχει γίνει δεκτός σε πρόγραµµα
που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση, διαθέτει έγγραφο πιστοποίησης επάρκειας
γνώσης της γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος
σπουδών, καθώς και το χρονικό διάστηµα διάρκειας των σπουδών.
5. Η οικεία εθνική θεώρηση εισόδου και η αντίστοιχη άδειας διαµονής, καθώς και η ανανέωσή
της, χορηγούνται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 32, 33 και 34 του
Κώδικα αυτού, που εφαρµόζονται αναλόγως.
Άρθρο 45
Συµµετοχή σε ειδικά προγράµµατα
1. Πολίτες τρίτων χωρών, που µετέχουν σε προγράµµατα ανταλλαγών στο πλαίσιο
διακρατικών συµφωνιών, σε προγράµµατα συνεργασίας µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και υπότροφοι υπουργείων, οργανισµών, κοινωφελών ιδρυµάτων και του Ι.Κ.Υ.,
γίνονται δεκτοί για διαµονή στη χώρα, εφόσον έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου. Η εθνική
θεώρηση εισόδου χορηγείται, εφόσον προσκοµισθεί στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή
βεβαίωση του φορέα πραγµατοποίησης του αντίστοιχου προγράµµατος ή χορήγησης της
υποτροφίας.
2. Η άδεια διαµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα ίσο µε το διάστηµα εκτέλεσης του
προγράµµατος ή διάρκειας της υποτροφίας. Οι υπότροφοι της προηγούµενης παραγράφου δεν
υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.
Άρθρο 46
Σπουδές σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές
Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου και έχουν γίνει δεκτοί για
φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας ή
στις Ακαδηµίες και τα Σχολεία του Εµπορικού Ναυτικού λαµβάνουν, κατ' εξαίρεση, άδεια

διαµονής για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους σε αυτές. Όσοι έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση
ως υπότροφοι των ανωτέρω Σχολών και Ειδικών Σχολείων δεν υποχρεούνται στην καταβολή
παραβόλου.
Άρθρο 47
Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
1. Για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας από πολίτη τρίτης χώρας απαιτείται ειδική θεώρηση
εισόδου . Η άδεια διαµονής χορηγείται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, έχει διάρκειας ενός έτους και µπορεί να ανανεώνεται ανά δύο έτη και µέχρι την
απόκτηση της ειδικότητας. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής αποτελεί η
προσκόµιση βεβαίωσης από νοσηλευτικό ίδρυµα που, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
παρέχει ειδικότητα, ότι γίνεται δεκτός προς απόκτηση της.
2. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν να συνοδεύονται και από τα µέλη της
οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατοµική άδεια διαµονής που
λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των συντηρούντων.
Άρθρο 48
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής για φοίτηση
στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία του Αγίου Όρους
1. Η είσοδος οµόδοξου υπηκόου τρίτης χώρας για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική
Ακαδηµία του Αγίου Όρους επιτρέπεται, εφόσον προηγουµένως ο πολίτης τρίτης χώρας λάβει
ειδική θεώρηση εισόδου.
2. Ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, δύο τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της θεώρησης
εισόδου, να υποβάλει στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, µε την επιφύλαξη του άρθρου 8 και
την έναρξη χορήγησης της άδειας διαµονής µε τη µορφή αυτοτελούς εγγράφου, αίτηση για τη
χορήγηση άδειας διαµονής. Μαζί µε την αίτηση πρέπει να καταθέσει:
α. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου µε την εθνική θεώρηση εισόδου.
β. Βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία.
γ. Βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύµατος ή ιδιώτη ότι αναλαµβάνουν την κηδεµονία, τα έξοδα
σπουδών και διαβίωσής του στο Άγιον Όρος.
δ. Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύµατος ή του ιδιώτη, που έχουν
αναλάβει την κηδεµονία του, ότι υποχρεούται προς πλήρη κάλυψη της ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης και των εξόδων νοσηλείας του, καθώς και
ε. Πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ηµεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κέντρα
υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α., ότι ο πολίτης τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα,
το οποίο, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, µπορεί να αποτελέσει
κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.
3. Η άδεια διαµονής του υπηκόου τρίτης χώρας χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα από εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας.
4. Η άδεια διαµονής χορηγείται για το χρονικό διάστηµα των ετών φοίτησης και µπορεί να
ανανεώνεται για ένα ακόµη έτος.
……………………………………………………………………………………………………
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/71/ΕΚ
Άρθρο 57
Πεδίο εφαρµογής

1. Οι διατάξεις των άρθρων 58 έως 67 του παρόντος εφαρµόζονται στους πολίτες τρίτων
χωρών που ζητούν να τους επιτραπεί η είσοδος και η διαµονή στην Ελληνική Επικράτεια
προκειµένου να πραγµατοποιήσουν έρευνα.
2. Το παρόν δεν εφαρµόζεται:
α) στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν στην Ελλάδα ως αιτούντες διεθνή
προστασία ή στο πλαίσιο καθεστώτων προσωρινής προστασίας,
β) στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι αιτούνται να διαµείνουν στην Ελλάδα υπό την
ιδιότητα του σπουδαστή κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/114/ΕΚ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη
πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, προκειµένου να διεξάγουν έρευνα για την
απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος,
γ) στους πολίτες τρίτων χωρών, η επιστροφή/απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί,
δ) σε περίπτωση απόσπασης ερευνητή από ερευνητικό οργανισµό κράτους – µέλους της
΄Ενωσης σε άλλο ερευνητικό οργανισµό στην Ελλάδα.
Άρθρο 58
Ευνοϊκότερες διατάξεις
1. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων που προκύπτουν:
α) από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της αφενός, και ενός ή περισσοτέρων τρίτων
χωρών αφετέρου,
β. από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
ή περισσοτέρων κρατών – µελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.
2. Οι αρµόδιες ελληνικές αρχές διατηρούν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν πιο
ευνοϊκές διατάξεις για τα πρόσωπα στα οποία εφαρµόζεται το παρόν.
Άρθρο 59
΄Εγκριση ερευνητικού οργανισµού
1. Κάθε ερευνητικός οργανισµός ο οποίος πρόκειται να υποδεχθεί ερευνητή σύµφωνα µε τη
διαδικασία εισόδου και διαµονής του που ορίζεται στο παρόν, πρέπει να έχει προηγουµένως
εγκριθεί για τον σκοπό αυτόν, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
2. Η έγκριση ερευνητικού οργανισµού χορηγείται από τη Γενική Γραµµατεία ΄Ερευνας και
Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΓΓΕΤ).
3. Δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί, ή άλλοι αντίστοιχοι ερευνητικοί φορείς του δηµόσιου
τοµέα, ή τα Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από δηµόσια αρχή, καθώς και αναγνωρισµένα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), δηλαδή Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(ΤΕΙ), θεωρούνται εγκεκριµένοι φορείς για τις ανάγκες του παρόντος Κώδικα.
4. Ιδιωτικοί φορείς προκειµένου να λάβουν έγκριση, υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη από
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Καταστατικό του φορέα στο οποίο τεκµηριώνεται η ύπαρξη Τµήµατος ΄Ερευνας και
Ανάπτυξης.
β) Τεκµηρίωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του φορέα και των δαπανών για
δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας, όπως προκύπτουν από τα αιτήµατα του φορέα για
εφαρµογή φορολογικών εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, σύµφωνα µε το ν.
3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253), όπως ισχύει.
γ) Επαρκή τεκµηρίωση της αναγκαιότητας απασχόλησης ερευνητών πολιτών τρίτων χωρών.
5. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ, από την οποία και αξιολογούνται. Σε
περίπτωση θετικής αξιολόγησης χορηγείται έγκριση διάρκειας 5 ετών.
6. ΄Ολοι οι ερευνητικοί οργανισµοί υποχρεούνται να υποβάλουν στη ΓΓΕΤ βεβαίωση ότι σε
περίπτωση που ένας ερευνητής παραµείνει παρανόµως στην Ελληνική Επικράτεια µετά τη λήξη
της σύµβασής του, ο ερευνητικός οργανισµός ευθύνεται για την πληρωµή των εξόδων διαµονής

ή/και επιστροφής που βαρύνουν το Δηµόσιο. Η ΓΓΕΤ οφείλει να κοινοποιεί αντίγραφο της
βεβαίωσης αυτής στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η
οικονοµική ευθύνη του ερευνητικού οργανισµού λήγει έξι µήνες µετά τη λήξη της σύµβασης
υποδοχής κάθε ερευνητή.
7. Οι ερευνητικοί οργανισµοί είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων των
βιογραφικών σηµειωµάτων των ερευνητών τρίτων χωρών και των προσόντων τους υπό το πρίσµα
των στόχων της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται µε επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων τους
σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο µζ΄.
8. ΄Ολοι οι ερευνητικοί οργανισµοί έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στη ΓΓΕΤ τις
συµβάσεις υποδοχής τις οποίες έχουν υπογράψει. Η ΓΓΕΤ είναι αρµόδια για τον έλεγχο των εν
λόγω συµβάσεων.
9. Η ΓΓΕΤ είναι αρµόδια για την τήρηση και έλεγχο των όρων που προβλέπονται στις
παραγράφους 4 και 6 του παρόντος. Αν διαπιστωθεί µη τήρηση αυτών, ή σε περίπτωση που η
έγκριση αποκτήθηκε δολίως ή όταν ο ερευνητικός οργανισµός έχει υπογράψει σύµβαση υποδοχής
µε πολίτη τρίτης χώρας κατά καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος, η έγκριση
ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται. Εάν η έγκριση ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί, µπορεί να
απαγορευθεί στο συγκεκριµένο οργανισµό να ζητήσει εκ νέου έγκριση για χρονικό διάστηµα
µέχρι πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης ανάκλησης ή µη
ανανέωσης. Η ανάκληση ή µη ανανέωση της έγκρισης κοινοποιείται στην αρµόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων.
10. Η ΓΓΕΤ δηµοσιεύει και ενηµερώνει ετησίως καταλόγους των ερευνητικών οργανισµών
που εγκρίνονται για τους σκοπούς του παρόντος και κοινοποιεί άµεσα κάθε µεταβολή στην
αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
Άρθρο 60
Σύµβαση υποδοχής
1. Κάθε 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 πρόγραµµα και ο οργανισµός αναλαµβάνει τη δέσµευση να υποδεχθεί τον ερευνητή
για τον σκοπό αυτόν, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 61.
2. Οι ερευνητικοί οργανισµοί µπορούν να υπογράφουν συµβάσεις υποδοχής µόνον εφόσον
έχουν ελεγχθεί οι ακόλουθοι όροι:
α. Το ερευνητικό σχέδιο έχει γίνει δεκτό από το αρµόδιο όργανο του ερευνητικού οργανισµού
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 στο πλαίσιο του αντικειµένου της έρευνας, όπως αυτά
επιβεβαιώνονται µε επικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου του.
β. Ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραµονής του, επαρκείς πόρους, χωρίς να
προσφύγει στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι δεν µπορεί να είναι κατώτεροι των 900
ευρώ µηνιαίως, ώστε να καλύπτει τις δαπάνες του. Το ποσό των επαρκών πόρων του
προηγούµενου εδαφίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων.
γ. Ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραµονής του, ασφάλιση για το σύνολο των
κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
δ. Η σύµβαση υποδοχής προσδιορίζει τη νοµική σχέση και τις εργασιακές συνθήκες των
ερευνητών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
3. Μόλις υπογραφεί η σύµβαση υποδοχής, ο ερευνητικός οργανισµός χορηγεί στον ερευνητή
ατοµική δήλωση ότι έχει αναληφθεί η οικονοµική ευθύνη για τα έξοδα, σύµφωνα µε το άρθρο 59
παράγραφος 6.

4. Ο ερευνητικός οργανισµός ειδοποιεί αµέσως την αρµόδια, σύµφωνα µε το άρθρο 61
παράγραφος 1 του παρόντος, αρχή για τη χορήγηση της άδειας διαµονής για κάθε γεγονός το
οποίο εµποδίζει την εκτέλεση της σύµβασης υποδοχής.
5. Συµβάσεις υποδοχής µε ερευνητικούς οργανισµούς, των οποίων η έγκριση έχει ανακληθεί
παύουν να ισχύουν. Οµοίως, η σύµβαση υποδοχής λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση που ο
ερευνητής δεν λάβει άδεια διαµονής, καθώς και όταν η σχέση µεταξύ ερευνητή και ερευνητικού
οργανισµού λήξει.
Άρθρο 61
Χορήγηση άδειας διαµονής ερευνητή
1. Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 59 και 60 του παρόντος, ο
πολίτης τρίτης χώρας υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής. Η αίτηση υποβάλλεται
στις υπηρεσίες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος και συνοδεύεται από
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
2. Εάν τα στοιχεία που παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή, η αρµόδια
αρχή ενηµερώνει τον αιτούντα για τα απαιτούµενα συµπληρωµατικά στοιχεία.
3. Για τη χορήγηση της άδειας διαµονής εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8.
4. Οι ερευνητές, πολίτες τρίτων χωρών, µπορούν να συνοδεύονται από τα µέλη της
οικογένειάς τους.
Άρθρο 62
Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαµονής ερευνητή
1. Η άδεια διαµονής ερευνητή είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια της σύµβασης υποδοχής. Σε
περίπτωση που παρατείνεται η σύµβαση υποδοχής η άδεια διαµονής ανανεώνεται για ισόχρονο
χρονικό διάστηµα.
2. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής, ο ερευνητής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν
από τη λήξη αυτής, στο αρµόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο, σύµφωνα µε τον παρόντα
Κώδικα, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
3. Για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαµονής εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων
8 και 9.
Άρθρο 63
΄Αδεια διαµονής µελών οικογένειας ερευνητή
1. Στα µέλη οικογένειας ερευνητή χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, άδεια διαµονής, η
οποία λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής του ερευνητή.
2. Το µέλος οικογένειας ερευνητή υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του παρόντος, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
3. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής, το µέλος οικογένειας ερευνητή υποχρεούται να
υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, στο αρµόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο,
σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα.
Άρθρο 64
Δικαίωµα διαµονής και χορήγηση άδειας διαµονής, στη Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας
που έχει λάβει άδεια διαµονής ερευνητή σε άλλο κράτος – µέλος της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτός ως ερευνητής σε άλλο κράτος – µέλος της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και κατέχει ισχύουσα άδεια διαµονής στο εν λόγω κράτος – µέλος βάσει
της Οδηγίας 2005/71/ΕΚ µπορεί να πραγµατοποιεί µέρος της έρευνάς του στην Ελλάδα υπό τους
όρους του παρόντος άρθρου.

2. Εάν ο ερευνητής διαµένει για περίοδο έως και τρεις µήνες στη χώρα η έρευνα µπορεί να
διεξάγεται βάσει της σύµβασης υποδοχής που συνήφθη στο πρώτο κράτος – µέλος, εφόσον ο
ερευνητής δεν αποτελεί απειλή για τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία.
3. Εάν ο ερευνητής διαµείνει στη χώρα για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις µήνες,
απαιτείται νέα σύµβαση υποδοχής για τη διεξαγωγή της έρευνας στη χώρα, καθώς και άδεια
διαµονής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του παρόντος.
4. Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου,
υποβάλλεται από τον ερευνητή πολίτη τρίτης χώρας εφόσον ο ίδιος βρίσκεται ήδη στο έδαφος της
χώρας, σύµφωνα µε τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 61 του παρόντος.
5. Για τη χορήγηση άδειας διαµονής, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
υποβάλλουν αίτηση το αργότερο εντός τριών µηνών από την είσοδό τους στη χώρα στο αρµόδιο
για την παραλαβή της αίτησης όργανο, σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα, η οποία συνοδεύεται
από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
6. Η άδεια διαµονής ερευνητή είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια της σύµβασης υποδοχής του και
ανανεώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 62 του παρόντος.
7. Ο ερευνητής µπορεί να συνοδεύεται ή να ακολουθείται από τα µέλη της οικογένειάς του,
εφόσον διαθέτουν ισχύουσα άδεια διαµονής ως µέλη οικογένειας ερευνητή στο άλλο κράτος –
µέλος.
8. Στα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου χορηγείται άδεια διαµονής σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 63 του παρόντος.
9. Ερευνητής που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού δεν υποχρεούται να
εγκαταλείψει της Ελληνική Επικράτεια προκειµένου να υποβάλει αίτηση για άδεια διαµονής.
Άρθρο 65
Ανάκληση ή µη ανανέωση της άδειας διαµονής
Οι άδειες διαµονής που χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 64
ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται, πέραν των οριζοµένων στο άρθρο 24 και στις ακόλουθες
ειδικότερες περιπτώσεις:
α. όταν έχει αποκτηθεί δολίως ή
β. όταν ο κάτοχος δεν εκπληρώνει τους όρους εισόδου και διαµονής που προβλέπονται στα
άρθρα 59, 60, 61 και 62 ή διαµένει για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του
επετράπη η διαµονή.
Άρθρο 66
Διδασκαλία
Οι ερευνητές που γίνονται δεκτοί βάσει του παρόντος µπορούν να παρέχουν διδακτικό έργο
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
Άρθρο 67
΄Ιση µεταχείριση
Ο κάτοχος άδειας διαµονής ερευνητή έχει δικαίωµα ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς
όσον αφορά:
α) την αναγνώριση των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελµατικών τίτλων,
σύµφωνα µε τις σχετικές εθνικές διαδικασίες,
β) τις συνθήκες εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των όρων αµοιβής και απόλυσης,
γ) τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας όπως ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 883/2004 του
Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής
ασφάλισης στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που
διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Οι ειδικές διατάξεις στο Παράρτηµα του

Κανονισµού (ΕΚ) 1231/2010 του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010, για την επέκταση των
διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 883/2004 και του Κανονισµού (ΕΕ) 987/2009 στους πολίτες
τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές µόνο λόγω της ιθαγένειάς
τους, εφαρµόζονται αναλόγως,
δ) τις φορολογικές διευκολύνσεις,
ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται
στη διάθεση του κοινού.
Άρθρο 68
Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται διαφορετικά στις διατάξεις των ως άνω άρθρων 57 έως και
67 ισχύουν οι ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως 30.

