
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της ΕΕ: L 375, 

23,12,2004,  

σ. 12. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο «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 

εξάσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία», 

  

 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 

 178(Ι) του 2004 

   8 (Ι) του 2007. 

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

Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο 

(που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
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Τροποποίηση  

του βασικού  

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων.  

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

άρθρο 18ΛΗ αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων:  

   

 «Γενική 

επιφύλαξη  

για την  

εφαρμογή των 

άρθρων 18Μ 

μέχρι 18ΝΖ. 

18ΛΘ. Οι διατάξεις των άρθρων 18Μ μέχρι 18ΝΖ 

εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε 

αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών ή 

διαταγμάτων. 

   

 Ερμηνεία για την 

εφαρμογή των 

άρθρων 18ΜA 

μέχρι 18ΝΖ. 

18Μ. Για τους σκοπούς των άρθρων 18ΜΑ μέχρι 

18ΝΖ, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια- 

   

  

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της ΕΕ:  

L 167, 

15.6.2002, σ. 2. 

«άδεια διαμονής» σημαίνει κάθε άδεια η οποία 

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 β) της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής 

ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών», 

όπως η εν λόγω πράξη εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 
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  «άδεια εισόδου» σημαίνει κάθε άδεια η οποία 

εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης και επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης 

χώρας να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας 

για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· 

   

  «άμισθος μαθητευόμενος» σημαίνει υπήκοο τρίτης 

χώρας στον οποίο επιτράπηκε η είσοδος στο 

έδαφος της Δημοκρατίας για χρονικό διάστημα 

άμισθης πρακτικής άσκησης όπως ορίζει η 

κυπριακή νομοθεσία· 

   

  «ίδρυμα» σημαίνει δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα - 

   

  (α) το οποίο είναι: 

    

  

...(Ι) του 2007. 

 (i)    εγγεγραμμένο κατά την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του περί Αλλοδαπών 

και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) 

(Αρ. 2) Νόμου του 2007. ή 

    

   (ii)   αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία.  

   

  ή/και 

    

  (β) του οποίου το πρόγραμμα σπουδών είναι: 

   

  

...(Ι) του 2007. 

 (i)    εγγεγραμμένο κατά την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του περί Αλλοδαπών 

και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 

2) Νόμου του 2007. ή 
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   (ii)   αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία, 

   

  σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία ή τις 

κυπριακές διοικητικές πράξεις, για τους σκοπούς 

που ορίζει ο παρών Νόμος. 

   

  «μαθητής» σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας στον 

οποίο επιτράπηκε η είσοδος στο έδαφος της 

Δημοκρατίας για να έχει ως κύρια δραστηριότητά 

του την παρακολούθηση αναγνωρισμένου 

προγράμματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο 

πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής  που 

διαχειρίζεται οργανισμός αναγνωρισμένος προς 

τούτο  από τη Δημοκρατία,  σύμφωνα με την 

κυπριακή  νομοθεσία  ή τις κυπριακές διοικητικές 

πράξεις· 

   

  «πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας» σημαίνει 

πρόγραμμα  δραστηριοτήτων έμπρακτης 

αλληλεγγύης που βασίζεται σε πρόγραμμα  της 

Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

επιδιώκει στόχους γενικού ενδιαφέροντος· 

   

  «Τμήμα Εργασίας» σημαίνει το Τμήμα Εργασίας 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και περιλαμβάνει τα κατά τόπους 

Γραφεία Εργασίας. 

   

  «φοιτητής» σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας που 

έγινε δεκτός σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και στον οποίο επιτράπηκε η είσοδος στο έδαφος 

της Δημοκρατίας για να έχει ως κύρια 
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δραστηριότητα την παρακολούθηση 

προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης με 

σκοπό την απόκτηση τίτλου τριτοβάθμιων 

σπουδών, ήτοι πιστοποιητικού, διπλώματος, 

ανώτερου διπλώματος, πτυχίου (Bachelor), 

μεταπτυχιακού (Master) ή διδακτορικού σε ίδρυμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πράγμα που 

ενδεχομένως συμπεριλαμβάνει προπαιδευτικό 

κύκλο ή μάθημα ή προπαρασκευαστικό κύκλο ή 

μάθημα για τις εν λόγω σπουδές βάσει των 

διατάξεων της  κυπριακής νομοθεσίας, η διάρκεια 

του οποίου δεν υπερβαίνει τα δύο ακαδημαϊκά 

εξάμηνα.  Για τους σκοπούς του άρθρου 18ΜΣΤ, ο 

παρών ορισμός εφαρμόζεται ως εάν η αναφορά 

στη Δημοκρατία ήταν αναφορά σε κράτος μέλος 

και η αναφορά στην κυπριακή νομοθεσία ήταν 

αναφορά σε νομοθεσία κράτους μέλους. 

   

 Πεδίο  

εφαρμογής  

των άρθρων  

18Μ μέχρι  

18ΝΖ. 

18ΜΑ.-(1) Τα άρθρα 18Μ μέχρι 18ΝΖ 

εφαρμόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που 

υποβάλλουν αίτηση για είσοδο στις ελεγχόμενες 

από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές με 

σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την 

άμισθη πρακτική εξάσκηση ή την εθελοντική 

υπηρεσία. 

   

       (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου 

(1), τα άρθρα 18Μ μέχρι 18ΝΖ δεν εφαρμόζονται- 

   

  (α)  στους υπηκόους τρίτων χωρών που 

διαμένουν στη Δημοκρατία ή σε άλλο 

κράτος μέλος ως αιτητές ασύλου, ή στο 
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πλαίσιο συμπληρωματικών μορφών 

προστασίας ή συστημάτων προσωρινής 

προστασίας· 

    

    (β)  στους υπηκόους τρίτων χωρών η 

απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί για 

πραγματικούς ή νομικούς λόγους· 

    

  (γ)   στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι 

μέλη οικογενειών Ευρωπαίων πολιτών 

και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για 

ελεύθερη κυκλοφορία εντός της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας· 

    

  (δ)   στους υπηκόους τρίτων χωρών που 

έχουν το καθεστώς του επί μακρόν 

διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος, 

σύμφωνα με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ, 

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 18ΣΤ και 

όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, οι οποίοι υπήκοοι ασκούν 

το δικαίωμά τους να διαμένουν στη 

Δημοκρατία προκειμένου να 

σπουδάσουν ή να λάβουν επαγγελματική 

κατάρτιση· και 

    

  (ε)   στους υπηκόους τρίτων χωρών που 

θεωρούνται εργαζόμενοι ή ασκούντες 

ανεξάρτητο επάγγελμα  σύμφωνα με την 

κυπριακή νομοθεσία. 

   

 Ευνοϊκότερες  18ΜΒ. Τα άρθρα 18Μ μέχρι 18ΝΖ δεν θίγουν 
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διατάξεις. 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. 

   

 Γενική αρχή  

για είσοδο. 

18ΜΓ. Η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου 

υπόκειται σε επιβεβαίωση δικαιολογητικών ότι το 

εν λόγω πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις  του 

άρθρου 18ΜΔ και, ανάλογα με την κατηγορία στην 

οποία υπάγεται, τις προϋποθέσεις των άρθρων 

18ΜΕ έως 18ΜΘ. 

   

 Γενικές 

προϋποθέσεις. 

18ΜΔ.-(1) Ο υπήκοος τρίτης χώρας που 

υποβάλλει αίτηση για  είσοδο για τους σκοπούς 

των άρθρων 18ΜΕ έως 18ΜΘ- 

   

  (α)  κατέχει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο με 

διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει :  

    

  (i)  τουλάχιστο την προβλεπόμενη 

διάρκεια διαμονής του ή 

   

  (ii)  τουλάχιστο δύο έτη,  
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  οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο 

πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη. 
   

  (β)  σε περίπτωση που κατά την κυπριακή 

νομοθεσία είναι ανήλικος, κατέχει γονική 

άδεια για την προτεινόμενη διαμονή· 
    

  (γ)  έχει ασφάλεια ασθενείας που να 

καλύπτει το σύνολο των κινδύνων, οι 

οποίοι καλύπτονται συνήθως από τις 

ασφαλιστικές εταιρείες για τους 

υπηκόους της Δημοκρατίας· 

    

   (δ)  δεν πρέπει να θεωρείται απειλή για τη 

δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή 

τη δημόσια υγεία· και 

    

   (ε)  έχει πληρώσει το τέλος για τη 

διεκπεραίωση της αίτησης βάσει των 

άρθρων 18Ν έως 18ΝΓ. 

   

       (2) Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης διευκολύνει τη διαδικασία εισόδου 

των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται στις 

διατάξεις των άρθρων 18ΜΕ έως 18ΜΘ και οι 

οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας για ενίσχυση της 

κινητικότητας προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή 

εντός αυτής, με την κατά προτεραιότητα εξέταση  

  της αίτησής τους. 

   

      (3)   Κανένας από τους υπηκόους τρίτων 
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95(1) του 2006. 

χωρών οι οποίοι υπόκεινται στις διατάξεις 

οποιωνδήποτε από τα άρθρα 18ΜΕ έως 18ΜΘ δε 

δικαιούται δημόσιο βοήθημα το οποίο χορηγείται 

δυνάμει του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και 

Υπηρεσιών Νόμου. 

   

 Ειδικές 

προϋποθέσεις  

για τους  

φοιτητές. 

18ΜΕ.-(1) Εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις 

που ορίζει το άρθρο 18ΜΔ, ο υπήκοος τρίτης 

χώρας που υποβάλλει αίτηση για είσοδο με 

σκοπό τις σπουδές- 

   

   (α)   πρέπει να έχει γίνει δεκτός σε ίδρυμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να 

παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών, 

    

   (β)  προσκομίζει τα ακόλουθα απαιτούμενα 

από τη Δημοκρατία  στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι θα έχει κατά τη 

διάρκεια της διαμονής του επαρκείς 

πόρους για  την κάλυψη των εξόδων 

διαβίωσης, των σπουδών και έξοδα 

επαναπατρισμού: 

    

    (i) βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα 

της χώρας του, και  

     

    (ii) βεβαίωση για τυχόν παραχώρηση 

υποτροφίας από το ίδρυμα που 

την παραχωρεί: 

     

         Νοείται ότι το ελάχιστο ποσό μηνιαίων 

πόρων που απαιτείται για τους σκοπούς της 
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παρούσας διάταξης καθορίζεται  με απόφαση  

του Υπουργού  που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς αυτό να 

επηρεάζει την ατομική εξέταση της κάθε 

περίπτωσης· και  

    

    (γ)   προσκομίζει αποδεικτικό πληρωμής των 

τελών εγγραφής  που χρεώνει το ίδρυμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

    

       (2) Οι φοιτητές που καλύπτονται αυτομάτως 

από ασφάλιση ασθενείας για όλους τους 

κινδύνους για τους οποίους καλύπτονται  

συνήθως και οι υπήκοοι της Δημοκρατίας λόγω 

της εγγραφής τους σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, θεωρούνται ότι πληρούν την 

προϋπόθεση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) 

του άρθρου 18ΜΔ. 

   

 Κινητικότητα 

φοιτητών. 

18ΜΣΤ.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

εδαφίου (5) του άρθρου 18Ν και των διατάξεων 

των άρθρων 18ΝΔ και 18ΝΣΤ ο υπήκοος τρίτης 

χώρας που έχει ήδη γίνει δεκτός ως φοιτητής σε 

άλλο κράτος μέλος και υποβάλλει αίτηση για να 

παρακολουθήσει στη Δημοκρατία ένα μέρος του 

προγράμματος σπουδών που έχει ήδη αρχίσει ή 

να το συμπληρώσει με συναφές πρόγραμμα 

σπουδών στη Δημοκρατία, γίνεται δεκτός από τη 

Δημοκρατία εντός χρονικής περιόδου που δεν 

κωλύει τη συνέχιση των συγκεκριμένων σπουδών, 

ενώ ταυτόχρονα  αφήνει στις αρμόδιες αρχές της 

Δημοκρατίας αρκετό χρόνο για να 
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διεκπεραιώσουν την αίτηση, εφόσον  το εν λόγω 

πρόσωπο- 

    

   (α) πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα 

άρθρα 18ΜΔ και 18ΜΕ· 

    

   (β)  έχει διαβιβάσει μαζί με την αίτηση για 

είσοδο στη Δημοκρατία πλήρη 

τεκμηρίωση του ακαδημαϊκού ιστορικού 

και αποδείξεις ότι το πρόγραμμα 

σπουδών που προτίθεται να 

παρακολουθήσει είναι όντως 

συμπληρωματικό του προγράμματος το 

οποίο έχει ήδη ολοκληρώσει· και 

    

   (γ) συμμετέχει σε πρόγραμμα ανταλλαγής, 

είτε της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είτε της 

Δημοκρατίας και άλλου κράτους, ή έχει 

γίνει δεκτός ως φοιτητής σε άλλο κράτος 

μέλος για τουλάχιστον 2 έτη. 

    

       (2) Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται 

στην περίπτωση στην οποία ο φοιτητής, στα 

πλαίσια του προγράμματος σπουδών του, 

υποχρεούται να παρακολουθήσει μέρος των 

σπουδών του σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης άλλου κράτους μέλους. 

   

       (3) Ο Διευθυντής δύναται να ζητεί δέουσες 

πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές του πρώτου 

κράτους μέλους, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 8, 
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παράγραφος 3, της Οδηγίας 2004/114/ΕΚ, όπως 

αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

   

 Ειδικές 

προϋποθέσεις  

για τους μαθητές. 

18ΜΖ.-(1) Ο υπήκοος τρίτης χώρας που 

υποβάλλει αίτηση για να γίνει δεκτός στα πλαίσια 

προγράμματος ανταλλαγής μαθητών, επιπλέον 

των γενικών προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 

18ΜΔ- 

   

   (α) είναι ηλικίας που δεν είναι μικρότερη από 

12 έτη ούτε μεγαλύτερη από 18 έτη· 

    

   (β)  προσκομίζει απόδειξη ότι έχει γίνει 

δεκτός σε ίδρυμα δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης· 

    

   (γ) προσκομίζει την απόδειξη συμμετοχής 

του σε αναγνωρισμένο πρόγραμμα 

ανταλλαγής μαθητών που διαχειρίζεται 

οργανισμός αναγνωρισμένος προς τούτο 

από τη Δημοκρατία σύμφωνα με την 

κυπριακή νομοθεσία ή τις κυπριακές 

διοικητικές πράξεις· 

    

   (δ)  προσκομίζει την απόδειξη ότι ο 

οργανισμός ανταλλαγής μαθητών δέχεται 

να φέρει την ευθύνη  για αυτόν  καθόλη 

τη διάρκεια της παρουσίας του  στο 

έδαφος της Δημοκρατίας , ειδικότερα σε 

ό,τι αφορά τα έξοδα διαβίωσης, 

σπουδών, ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και επαναπατρισμού· και 
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   (ε)  φιλοξενείται καθόλη τη διάρκεια της 

διαμονής του από οικογένεια που 

ανταποκρίνεται στις καθορισθείσες από 

τη Δημοκρατία  προϋποθέσεις και που 

επιλέγεται σύμφωνα  με τους κανόνες 

του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών 

στο οποίο συμμετέχει το εν λόγω 

πρόσωπο. 

   

       (2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) είσοδος 

μαθητών, που συμμετέχουν σε πρόγραμμα 

ανταλλαγής, περιορίζεται αποκλειστικά σε 

υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίες παρέχουν την 

ίδια δυνατότητα και για τους  υπηκόους της 

Δημοκρατίας.      

   

 Ειδικές 

προϋποθέσεις  

για τους  

άμισθους 

μαθητευομένους. 

18ΜΗ. Υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει 

αίτηση για να γίνει δεκτός ως άμισθος 

μαθητευόμενος, επιπλέον των γενικών 

προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 18ΜΔ-  

   

   (α)   πρέπει να έχει υπογράψει σύμβαση 

πρακτικής άσκησης , εγκεκριμένη από 

την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας 

σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία και 

τις κυπριακές διοικητικές πράξεις, για 

θέση άμισθου ασκουμένου σε δημόσια ή 

ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμό 

επαγγελματικής κατάρτισης εγκεκριμένο 

από τη Δημοκρατία σύμφωνα με την 
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κυπριακή νομοθεσία ή τις κυπριακές 

διοικητικές πράξεις: 

    

     Νοείται ότι οι τομείς εργασίας 

στους οποίους εφαρμόζεται το παρόν 

άρθρο καθορίζεται με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων η οποία δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· 

και  

    

   (β)   προσκομίζει τις απαιτούμενες από τη 

Δημοκρατία αποδείξεις ότι θα έχει κατά 

τη διάρκεια της διαμονής του επαρκείς 

πόρους για την κάλυψη των εξόδων 

διαβίωσης, πρακτικής άσκησης και 

επαναπατρισμού του: 

    

     Νοείται ότι το ελάχιστο ποσό 

μηνιαίων πόρων που απαιτείται για τους 

σκοπούς της παρούσας διάταξης 

καθορίζεται  με απόφαση  του Υπουργού  

που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς αυτό 

να επηρεάζει την ατομική εξέταση της 

κάθε περίπτωσης. 

    

 Ειδικές 

προϋποθέσεις  

για τους 

εθελοντές. 

18ΜΘ. Υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει 

αίτηση για να γίνει δεκτός σε πρόγραμμα 

εθελοντικής υπηρεσίας, επιπλέον των γενικών 

προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 18ΜΔ- 
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   (α)  είναι ηλικίας που δεν είναι μικρότερη από 

τα 18 έτη ούτε και μεγαλύτερη από τα 30 

έτη, εκτός αν το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στο 

οποίο συμμετέχει καθορίζει διαφορετική 

ηλικία· 

    

   (β)  προσκομίζει συμφωνία με οργανισμό της 

Δημοκρατίας που είναι αρμόδιος για το 

πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στο 

οποίο συμμετέχει, η οποία περιλαμβάνει 

περιγραφή των καθηκόντων του, των 

προϋποθέσεων πλαισίωσής του κατά την 

εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων, 

του ωραρίου εργασίας του, των πόρων 

που θα διατεθούν για την κάλυψη των 

εξόδων ταξιδιού, διαβίωσης, 

καταλύματος, μεταφοράς και για 

μικροέξοδά του καθ’ όλη τη διάρκεια 

διαμονής του, καθώς και της 

εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσει 

για την καλή εκπλήρωση των 

καθηκόντων του· 

    

   (γ)  προσκομίζει την απόδειξη ότι ο 

οργανισμός που είναι αρμόδιος για το 

πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στο 

οποίο συμμετέχει έχει συνάψει 

ασφαλιστήριο 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 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4154, 31/12/2007 184(I)/2007



 16 

διαβίωσης, ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και επαναπατρισμού του· και 

    

   (δ)  παρακολουθεί βασικά μαθήματα 

εισαγωγής στη γλώσσα, την ιστορία και 

τις πολιτικές και κοινωνικές δομές της 

Δημοκρατίας. 

    

 Άδεια εισόδου, 

θεώρησης και 

άδεια διαμονής 

χορηγούμενη σε 

φοιτητές. 

Παράρτημα IV. 

18Ν.-(1) Η άδεια εισόδου ή η θεώρηση, ανάλογα 

με την περίπτωση,  χορηγείται στο φοιτητή για 

σκοπούς εισόδου του στη Δημοκρατία με την 

υποβολή αίτησης, κατά το έντυπο που καθορίζεται 

στο Παράρτημα IV, των αποδεικτικών στοιχείων 

που αναφέρονται στο άρθρο 18ΜΕ και των 

ακόλουθων αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και με 

την καταβολή τέλους £50  στο Τμήμα Αρχείου 

Πληθυσμού και Μετανάστευσης:  

    

   (α)   δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο 

εγκύρου διαβατηρίου ή άλλου 

ταξιδιωτικού εγγράφου με διάρκεια 

ισχύος η οποία να καλύπτει:   

    

    (i) τουλάχιστο την προβλεπόμενη 

διάρκεια των σπουδών του ή· 

     

    (ii) τουλάχιστο δύο έτη,  

    

    οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο 

πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη. 

    

   (β)  σε περίπτωση ανήλικου, γονική άδεια 
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δεόντως επικυρωμένη για την 

προτεινόμενη διαμονή, με επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική ή Αγγλική· 

    

   (γ)  δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο 

πιστοποιητικού ποινικού μητρώου  από 

τις αρμόδιες αρχές της χώρας 

προέλευσης, με επίσημη μετάφραση 

στην Ελληνική ή Αγγλική· 

    

   (δ)  ιατρικές αναλύσεις που να αποδεικνύουν 

ότι ο φοιτητής δεν πάσχει από ηπατίτιδα 

Β· 

    

   (ε)  βεβαίωση ότι έχει γίνει δεκτός σε ίδρυμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· 

    

   (στ)  δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο 

βεβαίωσης από τραπεζικό ίδρυμα της 

χώρας προέλευσής του ότι έχει την 

οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα 

έξοδα διαβίωσης και σπουδών του ή/και 

δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο 

βεβαίωσης για παραχώρηση υποτροφίας 

από το ίδρυμα που την παραχωρεί αν 

αυτό είναι στη χώρα προέλευσης του. 

   

 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

22.12.1972 

     (2)  Εντός δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία άφιξής του στη Δημοκρατία,  ο 

φοιτητής οφείλει να εγγραφεί σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 33 των περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως Κανονισμών και να υποβάλει 
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23.11.1984 

27.12.1986 

30.1.1987 

11.11.1988 

18.5.1990 

17.4.1991 

8.11.1991 

15.4.1994 

6.12.1996 

21.7.2000 

31.12.2001 

26.7.2002 

30.8.2004. 

Παράρτημα IV. 

αίτηση, κατά το έντυπο που καθορίζεται στο 

Παράρτημα IV, για χορήγηση άδειας διαμονής 

μαζί με τα ακόλουθα πρόσθετα αναγκαία 

αποδεικτικά στοιχεία  και με την καταβολή τέλους 

ύψους £20: 

    

   (α)  δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο 

εγκύρου διαβατηρίου ή άλλου 

ταξιδιωτικού εγγράφου με διάρκεια η 

οποία να καλύπτει:   

    

    (i) τουλάχιστον την προβλεπόμενη  

διάρκεια των σπουδών του ή 

     

    (ii) τουλάχιστον δύο έτη,  

    

    οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο 

πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη. 

    

   (β)  πιστοποιητικό ασφάλισης ασθενείας που 

να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων, οι 

οποίοι καλύπτονται συνήθως από τις 

ασφαλιστικές εταιρείες για τους 
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υπηκόους της Δημοκρατίας· 

    

   (γ)  ιατρικές αναλύσεις όπως απαιτείται στην 

παράγραφο (δ) του εδαφίου (1), που να 

έχουν γίνει στη Δημοκρατία· 

    

   (δ)  βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα της 

Δημοκρατίας ότι ο φοιτητής έχει εμβάσει 

συνάλλαγμα σε προσωπικό λογαριασμό 

ικανοποιητικού ύψους για κάλυψη των 

εξόδων διαμονής, διατροφής και 

διδάκτρων για την χρονική περίοδο της 

αιτούμενης άδειας διαμονής· 

    

   (ε)  τραπεζική εγγύηση είτε από το φοιτητή 

είτε από το ίδρυμα για κάλυψη των 

εξόδων επαναπατρισμού του. 

   

       (3)  Η άδεια διαμονής εκδίδεται για χρονικό 

διάστημα ενός τουλάχιστον έτους και είναι 

ανανεώσιμη εφ’ όσον ο κάτοχος της εξακολουθεί 

να πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 18ΜΔ 

και 18ΜΕ και νοουμένου ότι υποβάλλει αίτηση ένα 

μήνα πριν από την λήξη της.  Στην εν λόγω άδεια 

αναγράφεται το δικαίωμα του φοιτητή για άσκηση 

οικονομικής δραστηριότητας μετά τους πρώτους 

έξι μήνες από την άφιξή του στη Δημοκρατία 

στους τομείς που καθορίζονται με την απόφαση 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 

άρθρου 18ΝΕ.  Αν η διάρκεια του προγράμματος 

σπουδών είναι κατώτερη από ένα έτος, η άδεια 
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διαμονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος 

σπουδών. 

   

       (4)   Αλλαγή Ιδρύματος ή/και κλάδου σπουδών 

ή/και ειδικότητας επιτρέπεται  εφόσον ο φοιτητής 

εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Διευθυντή.  Ο 

Διευθυντής χορηγεί την εν λόγω άδεια εκτός αν 

κρίνει ότι η αίτηση της χορήγησης της γίνεται με 

προφανή τρόπο να αποφευχθεί η εφαρμογή του 

εδαφίου (5). 

   

       (5)   Χωρίς επηρεασμό  του άρθρου 18ΝΔ, η 

άδεια διαμονής μπορεί να μην ανανεωθεί ή να 

ανακληθεί στις περιπτώσεις που ο κάτοχος της- 

   

   (α)  δεν τηρεί τα όρια και όρους που έχουν 

επιβληθεί στη πρόσβαση σε οικονομικές 

δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 

18ΝΕ ή 

    

   (β)   εγκαταλείπει τις σπουδές του ή δεν φοιτά 

κανονικά ή δεν σημειώνει ικανοποιητική 

πρόοδο στις σπουδές του και 

συγκεκριμένα - 

    

    (i) δε συμπληρώνει επιτυχώς τον 

προπαιδευτικό κύκλο ή 

προπαρασκευαστικό κύκλο ή 

    

    (ii) δε συμπληρώνει τον κύκλο 

σπουδών του στον καθορισμένο 

χρόνο, αυξανόμενο κατά το 50% του 
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χρόνου αυτού. 

   

 Άδεια εισόδου, 

θεώρησης και 

άδεια διαμονής 

χορηγούμενη σε 

μαθητές. 

Παράρτημα V. 

18ΝΑ.-(1) Η άδεια εισόδου ή η θεώρηση, ανάλογα 

με την περίπτωση,  χορηγείται στο μαθητή για 

σκοπούς εισόδου του στη Δημοκρατία με την 

υποβολή αίτησης, κατά το έντυπο που καθορίζεται 

στο Παράρτημα V, των αποδεικτικών στοιχείων 

που καθορίζονται στο άρθρο 18ΜΖ και των 

ακόλουθων αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και με 

την καταβολή τέλους £50 στο Τμήμα Αρχείου 

Πληθυσμού και Μετανάστευσης:  

   

   (α)   δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου 

διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 

εγγράφου με διάρκεια ισχύος η οποία να 

καλύπτει:   

    

    (i) τουλάχιστο την προβλεπόμενη 

διάρκεια της φοίτησής του ή 

     

    (ii) τουλάχιστο δύο έτη,  

    

    οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο 

πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη. 

    

   (β)   γονική άδεια δεόντως επικυρωμένη για 

την προτεινόμενη διαμονή, με επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική ή Αγγλική· 

    

   (γ)  ιατρικές αναλύσεις που να αποδεικνύουν 

ότι ο μαθητής δεν πάσχει από  ηπατίτιδα 

Β· 
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   (δ)  βεβαίωση ότι έχει γίνει δεκτός σε ίδρυμα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· 

    

   (ε)  βεβαίωση συμμετοχής σε αναγνωρισμένο 

πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών που 

διαχειρίζεται  οργανισμός αναγνωρισμένος 

προς τούτο από τη Δημοκρατία· 

    

   (στ)  απόδειξη ότι ο οργανισμός ανταλλαγής 

μαθητών φέρει την ευθύνη για αυτόν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στη 

Δημοκρατία, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα 

έξοδα διαβίωσης, σπουδών, ιατρο-

φαρμακευτικής περίθαλψης και 

επαναπατρισμού· 

    

   (ζ)  βεβαίωση από την οικογένεια που θα τον 

φιλοξενεί καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαμονής του. 

   

  

 

 

 

 

 

Παράρτημα V. 

     (2) Εντός δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία άφιξής του στη Δημοκρατία,  ο 

μαθητής οφείλει να εγγραφεί σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 33 των περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως Κανονισμών  και να υποβάλει 

αίτηση, κατά το έντυπο που καθορίζεται στο 

Παράρτημα V, για χορήγηση άδειας διαμονής μαζί 

με τα ακόλουθα πρόσθετα αναγκαία αποδεικτικά 

στοιχεία καθώς και με την καταβολή τέλους ύψους 

£20: 
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   (α)  δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου 

διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 

εγγράφου με διάρκεια ισχύος η οποία να 

καλύπτει: 

    

    (i) τουλάχιστο την προβλεπόμενη 

διάρκεια της φοίτησής του ή 

     

    (ii) τουλάχιστο δύο έτη,  

    

    οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο 

πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη. 

    

   (β)  ιατρικές αναλύσεις, όπως απαιτείται στην 

παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), που να 

έχουν γίνει στη Δημοκρατία. 

   

       (3) Η άδεια διαμονής εκδίδεται για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 

   

 Άδεια εισόδου, 

θεώρησης και 

άδεια διαμονής 

χορηγούμενη σε 

άμισθους 

μαθητευομένους. 

Παράρτημα VI. 

18ΝΒ.-(1) Η άδεια εισόδου ή η θεώρηση, ανάλογα 

με την περίπτωση, χορηγείται στον άμισθο 

μαθητευόμενο για σκοπούς εισόδου του στη 

Δημοκρατία με την υποβολή αίτησης, κατά το 

έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI, 

των αποδεικτικών στοιχείων που καθορίζονται στο 

άρθρο 18ΜΗ και των ακόλουθων αποδεικτικών 

στοιχείων, καθώς και με την καταβολή τέλους £50 

στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης:  

   

   (α)   δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο εγκύρου 
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διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 

εγγράφου με διάρκεια ισχύος η οποία να 

καλύπτει:    

    

    (i) τουλάχιστο την προβλεπόμενη 

διάρκεια της παραμονής του ή 

     

    (ii) τουλάχιστο δύο έτη,  

    

    οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο 

πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη. 

    

   (β)  δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο 

πιστοποιητικού ποινικού μητρώου  από τις 

αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης, 

με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική ή 

Αγγλική· 

    

   (γ)  ιατρικές αναλύσεις που να αποδεικνύουν 

ότι ο άμισθος μαθητευόμενος δεν πάσχει 

από ηπατίτιδα Β· 

    

   (δ)  αντίγραφο της υπογραμμένης σύμβασης 

πρακτικής άσκησης, δεόντως 

επικυρωμένης από το Τμήμα Εργασίας 

για θέση άμισθου ασκουμένου σε δημόσια 

ή ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμό 

επαγγελματικής κατάρτισης εγκεκριμένο 

από τη Δημοκρατία· 

    

   (ε)  δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο 

βεβαίωσης από τραπεζικό ίδρυμα της 
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χώρας ιθαγένειάς του ή της χώρας 

τελευταίας διαμονής του ότι έχει την 

οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα 

έξοδα διαβίωσης και πρακτικής άσκησής 

του και επαναπατρισμού του· 

    

   (στ) τραπεζική εγγύηση, είτε από τον άμισθο 

μαθητευόμενο είτε από δημόσια ή ιδιωτική 

επιχείρηση ή οργανισμό επαγγελματικής 

κατάρτισης με τον οποίο έχει υπογράψει 

σύμβαση πρακτικής άσκησης, για κάλυψη 

των εξόδων επαναπατρισμού του. 

    

  

 

 

 

 

 

Παράρτημα VI. 

     (2) Εντός δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία άφιξής του στη Δημοκρατία,  ο 

άμισθος μαθητευόμενος οφείλει να εγγραφεί 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 33 των περί 

Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών και 

να υποβάλει αίτηση, κατά το έντυπο που 

καθορίζεται στο Παράρτημα VI, για χορήγηση 

άδειας διαμονής μαζί με τα ακόλουθα πρόσθετα 

αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και με την 

καταβολή τέλους ύψους  £20: 

   

   (α)  δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο 

εγκύρου διαβατηρίου ή άλλου 

ταξιδιωτικού εγγράφου με διάρκεια 

ισχύος η οποία να καλύπτει:  

    

    (i) τουλάχιστο την προβλεπόμενη 

διάρκεια της διαμονής του ή 
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    (ii) τουλάχιστο δύο έτη,  

    

    οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο 

πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη. 

    

   (β)  πιστοποιητικό ασφάλισης ασθενείας που 

να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων, οι 

οποίοι καλύπτονται συνήθως από τις 

ασφαλιστικές εταιρείες για τους 

υπηκόους της Δημοκρατίας· 

    

   (γ)  ιατρικές αναλύσεις, όπως απαιτείται στην 

παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), που να 

έχουν γίνει στη Δημοκρατία· 

    

   (δ)  βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα της 

Δημοκρατίας ότι ο άμισθος 

μαθητευόμενος έχει εμβάσει  

συνάλλαγμα σε προσωπικό λογαριασμό 

ικανοποιητικού ύψους για κάλυψη των 

εξόδων διαμονής, διατροφής και 

πρακτικής άσκησης για την χρονική 

περίοδο της αιτούμενης άδειας διαμονής. 

   

       (3)  Η άδεια διαμονής εκδίδεται για μέγιστη 

περίοδο ενός έτους. Σε έκτακτες περιπτώσεις, 

δύναται να ανανεωθεί για μία μόνο φορά και 

αποκλειστικά για το χρόνο που είναι αναγκαίος 

προκειμένου να αποκτηθεί επαγγελματική 

ειδίκευση αναγνωρισμένη από τη Δημοκρατία, 

σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία ή τις 

κυπριακές διοικητικές πράξεις, υπό τον όρο ότι ο 
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κάτοχος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις  

των άρθρων 18ΜΔ και 18ΜΗ. 

   

 Άδεια εισόδου, 

θεώρησης και 

άδεια διαμονής 

χορηγούμενη σε 

εθελοντές. 

Παράρτημα VΙI. 

 

18ΝΓ.-(1) Η άδεια εισόδου ή η θεώρηση, ανάλογα 

με την περίπτωση  χορηγείται στον εθελοντή για 

σκοπούς εισόδου του στη Δημοκρατία με την 

υποβολή αίτησης, κατά το έντυπο που καθορίζεται 

στο Παράρτημα VIΙ, των αποδεικτικών στοιχείων 

που καθορίζονται στο άρθρο 18ΜΘ και των 

ακόλουθων αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και με 

την καταβολή τέλους £50 στο Τμήμα Αρχείου 

Πληθυσμού και Μετανάστευσης:  

   

   (α)  δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο 

εγκύρου διαβατηρίου ή άλλου 

ταξιδιωτικού εγγράφου με διάρκεια 

ισχύος η οποία να καλύπτει: 

    

    (i) τουλάχιστο την προβλεπόμενη 

διάρκεια της διαμονής του ή 

     

    (ii) τουλάχιστο δύο έτη,  

    

    οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο 

πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη. 

    

   (β)  δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο 

πιστοποιητικού ποινικού μητρώου  από 

τις αρμόδιες αρχές της χώρας 

προέλευσης, με επίσημη μετάφραση 

στην Ελληνική ή Αγγλική· 
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   (γ)  ιατρικές αναλύσεις που να αποδεικνύουν 

ότι ο αιτητής δεν πάσχει από ηπατίτιδα 

Β· 

    

   (δ)  αντίγραφο συμφωνίας με οργανισμό της 

Δημοκρατίας, που είναι αρμόδιος για το 

πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στο 

οποίο συμμετέχει, που περιλαμβάνει 

περιγραφή των καθηκόντων του, των 

προϋποθέσεων πλαισίωσης του κατά την 

εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων, 

του ωραρίου εργασίας του, των πόρων 

που θα διατεθούν για την κάλυψη των 

εξόδων ταξιδιού, διαβίωσης, 

καταλύματος, μεταφοράς και για 

μικροέξοδα του για όλη τη διάρκεια 

διαμονής του, καθώς και της 

εκπαίδευσης που θα ακολουθήσει για την 

καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του· 

    

   (ε)  απόδειξη ότι ο οργανισμός που είναι 

αρμόδιος για το πρόγραμμα εθελοντικής 

υπηρεσίας στο οποίο συμμετέχει έχει 

συνάψει ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 

και δέχεται να φέρει πλήρως την ευθύνη 

για αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαμονής του, ειδικότερα σε ό,τι αφορά 

τα έξοδα διαβίωσης, ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και επαναπατρισμού του. 

   

  

 

     (2)  Εντός δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία άφιξής του στη Δημοκρατία  ο 
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Παράρτημα VΙI. 

εθελοντής οφείλει να εγγραφεί σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 33 των περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως Κανονισμών και να υποβάλει 

αίτηση, κατά το έντυπο που καθορίζεται στο 

Παράρτημα VΙI, για χορήγηση άδειας διαμονής 

μαζί με τα ακόλουθα πρόσθετα αναγκαία 

αποδεικτικά στοιχεία  και με την καταβολή τέλους 

ύψους £20: 

   

   (α)  δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο 

εγκύρου διαβατηρίου ή άλλου 

ταξιδιωτικού εγγράφου με διάρκεια 

ισχύος η οποία να καλύπτει: 

    

    (i) τουλάχιστο την προβλεπόμενη 

διάρκεια της διαμονής του ή 

     

    (ii) τουλάχιστο δύο έτη,  

    

    οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο 

πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη. 

    

   (β)  ιατρικές αναλύσεις, όπως απαιτείται στην 

παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), που να 

έχουν γίνει στη Δημοκρατία. 

   

       (3) Η άδεια διαμονής εκδίδεται για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος.  Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον η διάρκεια 

του συγκεκριμένου προγράμματος υπερβαίνει το 

έτος, η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής είναι 

δυνατό να αντιστοιχεί στη διάρκεια του εν λόγω 
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προγράμματος. 

   

 Ανάκληση  

ή άρνηση 

ανανέωσης  

της άδειας 

διαμονής. 

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

αρνείται να ανανεώσει  την άδεια διαμονής που 

χορηγείται κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 18Ν 

μέχρι 18ΝΓ, εάν έχει αποκτηθεί δολίως ή εφόσον 

αποδεικνύεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή δεν 

πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου και 

διαμονής  του άρθρου 18ΜΔ καθώς και, ανάλογα 

με την κατηγορία στην οποία υπάγεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 18ΜΕ έως 18ΜΘ. 

   

       (2) Ο Διευθυντής  δύναται να ανακαλεί ή να 

αρνείται να ανανεώσει την άδεια διαμονής για 

λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή 

δημόσιας υγείας. 

   

 Οικονομικές 

δραστηριότητες 

φοιτητών. 

18ΝΕ.-(1) Εκτός ωραρίου σπουδών, επιτρέπεται 

στους φοιτητές να ασκούν έμμισθη δραστηριότητα 

σε συγκεκριμένους τομείς ή/και επαγγέλματα, υπό 

τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι εν λόγω τομείς 

και επαγγέλματα καθορίζονται από τον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού 

λάβει υπόψη του και την κατάσταση της αγοράς 

εργασίας στη Δημοκρατία, με απόφασή του που 

εκδίδεται κατόπιν διαβούλευσης με τους 

κοινωνικούς εταίρους και η οποία δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

   

       (2)  Ο ανώτατος εβδομαδιαίος αριθμός ωρών 

κατά τις οποίες επιτρέπεται η απασχόληση 
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φοιτητών δεν υπερβαίνει τις 20.  Κατά την περίοδο 

διακοπής των μαθημάτων,  οι ώρες απασχόλησης 

ανέρχονται στις τριάντα οκτώ (38) εβδομαδιαίως.  

   

       (3)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των 

υπόλοιπων εδαφίων του παρόντος άρθρου,  

απαγορεύεται η πρόσβαση των φοιτητών στην 

απασχόληση κατά τους πρώτους έξι μήνες από 

την ημερομηνία άφιξής τους. 

   

       (4)  Πριν την έναρξη της απασχόλησης, ο 

φοιτητής πρέπει να εξασφαλίσει συμβόλαιο 

απασχόλησης με συγκεκριμένο εργοδότη, 

θεωρημένο από το Τμήμα Εργασίας, στο οποίο να  

αναγράφονται οι κυριότεροι όροι εργοδότησης και 

στο οποίο επισυνάπτεται έγγραφο με το ωράριο 

σπουδών.   

   

  

 

 

 

 

Παράρτημα VΙΙΙ. 

    (5)  Ανεξάρτητα από το εδάφιο (4), επιτρέπεται 

η πρόσβαση σε έμμισθη περιστασιακή 

δραστηριότητα σε ιδιωτικά νοικοκυριά για 

εργασίες οικιακής φύσης.  Σε τέτοια περίπτωση, οι 

εργοδότες καταγράφονται κάθε φορά σε ειδικό 

έντυπο, που παρατίθεται στο Παράρτημα VΙΙΙ, το 

οποίο φέρει μαζί του ο φοιτητής και στο οποίο θα 

καταγράφονται επίσης οι ημερομηνίες και ώρες 

απασχόλησης και η αμοιβή του. 

   

 Διαδικαστικές 

εγγυήσεις και 

διαφάνεια. 

18ΝΣΤ.-(1) Η απόφαση σχετικά με αίτηση για 

χορήγηση άδειας εισόδου, θεώρησης ή  άδειας 

διαμονής ή ανανέωση άδειας διαμονής εκδίδεται 

και κοινοποιείται στον αιτητή εντός χρονικού 
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διαστήματος που δεν κωλύει την παρακολούθηση 

των συγκεκριμένων σπουδών, αφήνει δε 

ταυτόχρονα στις αρμόδιες αρχές τον χρόνο να 

διεκπεραιώνουν την αίτηση. 

   

       (2) Εάν τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί 

προς στήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή, η 

εξέταση της αίτησης δυνατόν να ανασταλεί, ο δε 

Διευθυντής  ενημερώνει τον αιτητή για τα επί 

πλέον στοιχεία που τυχόν είναι απαραίτητα. 

   

       (3) Κάθε απόφαση με την οποία απορρίπτεται 

αίτηση για άδεια εισόδου, θεώρησης ή άδειας 

διαμονής με την οποία ανακαλείται άδεια διαμονής 

αιτιολογείται και κοινοποιείται γραπτώς στον 

ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας.  Η 

κοινοποίηση αναφέρει ρητά  τη δυνατότητα 

προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο και την 

χρονική προθεσμία για την άσκησή της.  

   

 Διοικητικό 

πρόστιμο. 

18ΝΖ.-(1) Σε περίπτωση διαπίστωσης 

παράβασης οποιασδήποτε διάταξης  του 

παρόντος Νόμου σε σχέση με την απασχόληση 

υπηκόου τρίτης χώρας, ο Διευθυντής δύναται να 

επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη του 

αλλοδαπού ως ακολούθως: 

   

   (α)  σε περίπτωση πρώτης παράβασης, 

διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει 

τις £500 και στέρηση του δικαιώματος 

απασχόλησης  υπηκόου τρίτης χώρας 

στον εργοδότη για διάστημα που δεν 
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υπερβαίνει τους 6 μήνες· 

    

   (β)  σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, 

διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει 

τις £2000 και στέρηση του δικαιώματος 

απασχόλησης υπηκόου τρίτης χώρας 

στον εργοδότη για διάστημα που δεν 

υπερβαίνει τους 12 μήνες· 

    

   (γ)  σε περίπτωση οποιασδήποτε 

μεταγενέστερης παράβασης, διοικητικό 

πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις £2000 

επί του αριθμού των παραβάσεων και 

μόνιμη στέρηση του δικαιώματος 

απασχόλησης  υπηκόου τρίτης χώρας 

στον εργοδότη. 

   

       (2) Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης 

οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου σε 

σχέση με την απασχόληση υπηκόου τρίτης 

χώρας, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλει 

διοικητικό πρόστιμο  στον υπήκοο τρίτης χώρας 

ως ακολούθως: 

    

   (α) σε περίπτωση πρώτης παράβασης, 

διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει 

τις £200· 

    

   (β) σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, 

διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει 

τις £500· 
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   (γ) σε περίπτωση μεταγενέστερης 

παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που 

δεν υπερβαίνει τις £500 επί του αριθμού 

των παραβάσεων. 

    

        (3)  Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο 

δυνάμει του παρόντος άρθρου ο Διευθυντής 

ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την 

πρόθεσή του να επιβάλει το διοικητικό 

πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους 

για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει 

τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το 

δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την 

ημερομηνία ειδοποίησης. 

    

        (4)  Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης 

πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο 

επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο 

Διευθυντής δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα με 

σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού 

ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη 

Δημοκρατία.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 19 του 

βασικού νόμου. 

3.     Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 

  

 «(4) (α)  Ο ιδιοκτήτης και  ο διευθυντής οποιουδήποτε ιδρύματος, 

όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 18Μ, υποχρεούνται μαζί και 

ξεχωριστά να ενημερώνουν  το Διευθυντή όταν υπήκοος τρίτης χώρας, 

ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο ίδρυμα ως φοιτητής, απουσιάζει 
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από το ίδρυμα συστηματικά ή εγκαταλείπει τις σπουδές του ή δεν 

σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο σε αυτές. 

  

       (β) Πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με 

την παράγραφο (α) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε   

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £2.000.». 

  

Προσθήκη  

νέων 

Παραρτημάτων 

στο βασικό  

νόμο. 

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

Παράρτημα ΙΙΙ αυτού, των ακόλουθων νέων Παραρτημάτων: 
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Έντυπο MS1 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
 

 
Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

(Άρθρο 18Ν) 
 
 

Αίτηση για Έκδοση Θεώρησης, Άδειας Εισόδου/Διαμονής με Σκοπό τη Φοίτηση σε Ίδρυμα  
 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
 
 
 
 
 
 

Η παρούσα αίτηση συμπληρώνεται με σκοπό την έκδοση, 
 

Θεώρησης           □ 
 

Άδειας Εισόδου   □ 
 

Άδειας Διαμονής  □        
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 
 
 
Επώνυμο 
 
Όνομα/τα 
 
Φύλο 
 
Οικογενειακή κατάσταση 
 
Ημερομηνία γέννησης 
 
Υπηκοότητα 
 
Αρ. Διαβατηρίου / Ταξ. Εγγράφου 
 
Ημ. Λήξης Διαβατηρίου / Ταξ. Εγγράφου 
 
Χώρα Διαμονής 
 
 
 
Σε περίπτωση που έχετε ήδη αριθμό αναφοράς από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού 
και Μετανάστευσης, παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα 
 
 
Αρ. Φακέλου 
 
Αρ. Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού 
 
 
 
Σε περίπτωση που αιτείστε έκδοση άδειας διαμονής, παρακαλώ συμπληρώστε τα 
ακόλουθα 
 
 
Διεύθυνση διαμονής στην Κύπρο 
 
Τηλ 
 
Φαξ 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
 
Επωνυμία Ιδρύματος 
 
Διεύθυνση 
 
Τηλ 
 
Φαξ 
 
Πρόγραμμα Σπουδών 
 
Διάρκεια Προγράμματος Σπουδών 
 
Ημερομηνία Έναρξης Προγράμματος Σπουδών 
 
Ημερομηνία Συμπλήρωσης Προγράμματος Σπουδών 
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Οδηγός Συμπλήρωσης της Αίτησης 
 

1. Για την υποβολή αίτησης για έκδοση θεώρησης / άδειας εισόδου, παρακαλώ 
όπως παρουσιάσετε τα ακόλουθα: 

 
(α) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 

εγγράφου, με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει : 
 
(i) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών ή 
 
(ii) τουλάχιστο δύο έτη,  
 

 οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη. 

 

(β) σε περίπτωση ανηλίκου, γονική άδεια δεόντως επικυρωμένη για την 
προτεινόμενη διαμονή, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 
(γ) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου από τις 

αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή 
αγγλική γλώσσα. 

 
(δ) ιατρικές αναλύσεις που να αποδεικνύουν ότι δεν πάσχετε από ηπατίτιδα Β, HIV, 

σύφιλη, καθώς επίσης και ακτινογραφία θώρακα. 
 
(ε) βεβαίωση ότι έχετε γίνει δεκτός / δεκτή σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για 

να παρακολουθήσετε πρόγραμμα σπουδών με περιγραφή του σχετικού 
προγράμματος και της διάρκειάς του. 

 
(στ) απόδειξη πληρωμής των τελών εγγραφής του ιδρύματος.  
 
(ζ) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από τραπεζικό ίδρυμα της χώρας 

προέλευσής σας ότι έχετε την οικονομική δυνατότητα να καλύψετε τα έξοδα 
διαβίωσης, σπουδών και επαναπατρισμού σας ή και δεόντως επικυρωμένο 
αντίγραφο βεβαίωσης για παραχώρηση υποτροφίας από το ίδρυμα που την 
παραχωρεί, αν αυτό είναι στην χώρα προέλευσής σας.  

 
(η) απόδειξη πληρωμής τέλους £50. 
 

2. Για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής, η οποία πρέπει να 
καταχωρηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία άφιξής σας στη 
Δημοκρατία ή ανανέωσή της, παρακαλώ όπως παρουσιάσετε τα ακόλουθα: 

 
(α) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 

εγγράφου με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει: 
 

(i) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών ή 
 
(ii) τουλάχιστο δύο έτη, 
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οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη.  
 
(β) πιστοποιητικό ασφάλισης ασθένειας που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων 

στη Δημοκρατία, εκτός αν καλύπτεστε αυτόματα από το εκπαιδευτικό ίδρυμα 
λόγω της εγγραφής σας σ’ αυτό. 

 
(γ) ιατρικές αναλύσεις που να αποδεικνύουν ότι δεν πάσχετε από ηπατίτιδα Β, HIV, 

σύφιλη καθώς επίσης και ακτινογραφία θώρακα που να έχουν γίνει στη 
Δημοκρατία. 

 
(δ) βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα της Δημοκρατίας ότι έχετε εμβάσει συνάλλαγμα 

σε προσωπικό λογαριασμό ικανοποιητικού ύψους για κάλυψη των εξόδων 
διαμονής, διατροφής και διδάκτρων σας για την χρονική περίοδο της αιτούμενης 
άδειας διαμονής. 

 
(ε) τραπεζική εγγύηση είτε προσωπική είτε από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα 

φοιτήσετε για κάλυψη των εξόδων επαναπατρισμού σας. 
 
(στ) 2 φωτογραφίες. 

 
(ζ) απόδειξη πληρωμής τέλους £20. 
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Έντυπο MPE1 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 

ΤMHMA AΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
 

 
Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

(Άρθρο 18ΝΑ) 
 

Αίτηση για Έκδοση Θεώρησης, Άδειας Εισόδου/Διαμονής με Σκοπό την Παρακολούθηση  
Προγράμματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανταλλαγής Μαθητών 

 
 
 
 
 
 

Η παρούσα αίτηση συμπληρώνεται με σκοπό την έκδοση,  
 

Θεώρησης           □ 
 

Άδειας Εισόδου   □ 
 

Άδειας Διαμονής  □        
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 
 
 
Επώνυμο 
 
Όνομα/τα 
 
Φύλο 
 
Ημερομηνία γέννησης 
 
Υπηκοότητα 
 
Αρ. Διαβατηρίου / Ταξ. Εγγράφου 
 
Ημ. Λήξης Διαβατηρίου / Ταξ. Εγγράφου 
 
Χώρα Διαμονής 
 
 
Σε περίπτωση που έχετε ήδη αριθμό αναφοράς από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού 
και Μετανάστευσης, παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα 
 
 
Αρ. Φακέλου 
 
Αρ. Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  
 
Επωνυμία Οργανισμού 
 
Διεύθυνση 
 
Τηλ 
 
Φαξ 
 
Διάρκεια Προγράμματος Ανταλλαγής Μαθητών 
 
Ημερομηνία Έναρξης Προγράμματος 
 
Ημερομηνία Λήξης Προγράμματος 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4154, 31/12/2007 184(I)/2007



 43 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 
 
Επωνυμία Ιδρύματος 
 
Διεύθυνση 
 
Τηλ 
 
Φαξ 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΙV: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΙΑΜΕΝΕΙ  
Ο ΜΑΘΗΤΗΣ / Η ΜΑΘΗΤΡΙΑ  
 
 
‘Ονομα 
 
Επίθετο 
 
Επάγγελμα 
 
Ηλικία 
 
Αρ. Ταυτότητας 
 
Οικογενειακή κατάσταση 
 
Όνομα συζύγου  
 
Επάγγελμα συζύγου 
 
Ηλικία συζύγου 
 
Αρ. Ταυτότητας συζύγου 
 
Αριθμός παιδιών στην οικογένεια και ηλικίες 
 
Διεύθυνση 
 
Τηλ 
 
Φαξ 
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Οδηγός Συμπλήρωσης της Αίτησης 
 

3. Για την υποβολή αίτησης για έκδοση θεώρησης / άδειας εισόδου, παρακαλώ 
όπως παρουσιάσετε τα ακόλουθα: 

 
(α) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 

εγγράφου με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει: 
 

(i) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος, ή  
 
(ii) τουλάχιστο δύο έτη, 

 
οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη. 

 
(β) σε περίπτωση ανηλίκου, γονική άδεια δεόντως επικυρωμένη για την 

προτεινόμενη διαμονή με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 
(γ) ιατρικές αναλύσεις που να αποδεικνύουν ότι δεν πάσχετε από ηπατίτιδα Β, HIV, 

σύφιλη καθώς επίσης και ακτινογραφία θώρακα. 

 
(δ) βεβαίωση ότι έχετε γίνει δεκτός / δεκτή σε ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 
(ε) βεβαίωση συμμετοχής σε αναγνωρισμένο πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών που 

διαχειρίζεται οργανισμός αναγνωρισμένος προς τούτο από τη Δημοκρατία, με 
περιγραφή του σχετικού προγράμματος και της διάρκειας του. 

 
(στ) απόδειξη ότι ο οργανισμός ανταλλαγής μαθητών φέρει την ευθύνη για σας καθ’ 

όλη τη διάρκεια της παρουσίας σας στη Δημοκραατία, ειδικότερα σε ό,τι αφορά 
τα έξοδα διαβίωσης, σπουδών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 
επαναπατρισμού σας.  

 
(ζ) βεβαίωση από την οικογένεια που θα σας φιλοξενήσει καθ’ όλη τη διάρκεια 

παραμονής σας στη Δημοκρατία ότι διαθέτει κατάλληλο χώρο για το σκοπό αυτό. 
 
(η) απόδειξη πληρωμής τέλους £50. 

 
 
4. Για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής, η οποία πρέπει να 

καταχωρηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία άφιξης σας στη 
Δημοκρατία, παρακαλώ όπως παρουσιάσετε τα ακόλουθα: 

 
(α) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 

εγγράφου με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει: 
 
 (i) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ή 
 
 (ii) τουλάχιστο δύο έτη,  
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 οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες. 

 
(β) ιατρικές αναλύσεις που να αποδεικνύουν ότι δεν πάσχετε από ηπατίτιδα Β, HIV, 

σύφιλη, καθώς επίσης και ακτινογραφία θώρακα, που να έχουν γίνει στη 
Δημοκρατία. 

 
 (γ) 2 φωτογραφίες. 
 
(δ) απόδειξη πληρωμής τέλους £20. 
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Έντυπο MUT1 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
 

 
 

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VI 
 

(Άρθρο 18ΝΒ) 
 
 
 

Αίτηση για Έκδοση Θεώρησης, Άδειας Εισόδου / Διαμονής με Σκοπό την Άμισθη Πρακτική 
Εξάσκηση 

 
 
 
 
 
 

Η παρούσα αίτηση συμπληρώνεται με σκοπό την έκδοση,  
 

Θεώρησης           □ 
 

Άδειας Εισόδου   □ 
 

Άδειας Διαμονής  □        
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 
 
 
Επώνυμο 
 
Όνομα/τα 
 
Φύλο 
 
Οικογενειακή κατάσταση 
 
Ημερομηνία γέννησης 
 
Υπηκοότητα 
 
Επάγγελμα 
 
Αρ. Διαβατηρίου / Ταξ. Εγγράφου 
 
Ημ. Λήξης Διαβατηρίου / Ταξ. Εγγράφου 
 
Χώρα Διαμονής 
 
 
 
Σε περίπτωση που έχετε ήδη αριθμό αναφοράς από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού 
και Μετανάστευσης, παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα 
 
 
Αρ. Φακέλου 
 
Αρ. Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού 
 
 
 
Σε περίπτωση που αιτείστε έκδοση άδειας διαμονής, παρακαλώ συμπληρώστε τα 
ακόλουθα 
 
 
Διεύθυνση διαμονής στην Κύπρο 
 
Τηλ 
 
Φαξ 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ / ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ 
 
 
Επωνυμία  
 
Νομική Υπόσταση 
 
Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας 
 
Αριθμός Μητρώου Εργοδότη 
 
Διεύθυνση 
 
Τηλ 
 
Φαξ 
 
Προτεινόμενη Θέση Εργασίας 
 
Διάρκεια Πρακτικής Εξάσκησης 
 
Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Εξάσκησης 
 
Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Εξάσκησης  
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Οδηγός Συμπλήρωσης της Αίτησης 

 
5. Για την υποβολή αίτησης για έκδοση θεώρησης ή άδειας εισόδου, παρακαλώ 

όπως παρουσιάσετε τα ακόλουθα: 
 

(α) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 
εγγράφου με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει: 

 
(i) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια παραμονής σας ή  
 
(ii) τουλάχιστο δύο έτη,  
 

 οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη. 
 
  

(β) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου από τις 
αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή 
αγγλική γλώσσα. 

 
(γ) ιατρικές αναλύσεις που να αποδεικνύουν ότι δεν πάσχετε από ηπατίτιδα Β, HIV, 

σύφιλη, καθώς επίσης και ακτινογραφία θώρακα. 
 
(δ) αντίγραφο της υπογγραμμένης σύμβασης πρακτικής εξάσκησης δεόντως 

επικυρωμένης από το Τμήμα Εργασίας για θέση άμισθου ασκουμένου σε 
δημόσια / ιδιωτική επιχείρηση / οργανισμό επαγγελματικής κατάρτησης 
εγκεκριμένο από την Δημοκρατία. 

 
(ε)  δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από τραπεζικό ίδρυμα της χώρας 

προέλευσης σας ότι έχετε την οικονομική δυνατότητα να καλύψετε τα έξοδα 
διαβίωσης, πρακτικής άσκησης και επαναπατρισμού σας. 

 
(στ) τραπεζική εγγύηση είτε προσωπική είτε από δημόσια/ιδιωτική επιχείρηση/ 

οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης με τον οποίο έχετε υπογράψει σύμβαση 
πρακτικής άσκησης για κάλυψη των εξόδων επαναπατρισμού σας. 

 
(ζ) απόδειξη πληρωμής τέλους £50. 

 
 
6. Για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής, η οποία πρέπει να 

καταχωρηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία άφιξής σας στη 
Δημοκρατία ή ανανέωσή της, παρακαλώ όπως παρουσιάσετε τα ακόλουθα: 

 
(α) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 

εγγράφου με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει:  
 

(i) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια παραμονής σας ή  
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(ii) τουλάχιστο δύο έτη, 
 

 οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη. 
 

(β) πιστοποιητικό ασφάλισης ασθένειας που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων 
στη Δημοκρατία.  

 
(γ) ιατρικές αναλύσεις που να αποδεικνύουν ότι δεν πάσχετε από ηπατίτιδα Β, HIV, 

σύφιλη, καθώς επίσης και ακτινογραφία θώρακα, που να έχουν γίνει στη 
Δημοκρατία. 

 
(δ) βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα της Δημοκρατίας ότι έχετε εμβάσει συνάλλαγμα 

σε προσωπικό λογαριασμό ικανοποιητικού ύψους για κάλυψη των εξόδων 
διαμονής, διατροφής και της πρακτικής άσκησής σας για τη χρονική περίοδο της 
αιτούμενης άδειας διαμονής. 

 
(ε) 2 φωτογραφίες. 
 
(στ) απόδειξη πληρωμής τέλους £20. 
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Έντυπο MVS1 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
 

 
Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

 
(Άρθρο 18NΓ) 

 
 

Αίτηση για Έκδοση Θεώρησης, Άδειας Εισόδου / Διαμονής με Σκοπό την  
 

Εθελοντική Υπηρεσία 
 
 
 
 
 

Η παρούσα αίτηση συμπληρώνεται με σκοπό την έκδοση,  
 

Θεώρησης           □ 
 

Άδειας Εισόδου    □ 
 

Άδειας Διαμονής  □        
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 
 
 
Επώνυμο 
 
Όνομα/τα 
 
Φύλο 
 
Οικογενειακή κατάσταση 
 
Ημερομηνία γέννησης 
 
Υπηκοότητα 
 
Επάγγελμα 
 
Αρ. Διαβατηρίου / Ταξ. Εγγράφου 
 
Ημ. Λήξης Διαβατηρίου / Ταξ. Εγγράφου 
 
Χώρα Διαμονής 
 
 
 
Σε περίπτωση που έχετε ήδη αριθμό αναφοράς από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού 
και Μετανάστευσης, παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα 
 
 
Αρ. Φακέλου 
 
Αρ. Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού 
 
 
 
Σε περίπτωση που αιτείστε για έκδοση άδειας διαμονής, παρακαλώ συμπληρώστε 
τα ακόλουθα 
 
 
Διεύθυνση διαμονής στην Κύπρο 
 
Τηλ 
 
Φαξ 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
Επωνυμία  
 
Νομική Υπόσταση 
 
Τομέας Δραστηριότητας 
 
Διεύθυνση 
 
Τηλ 
 
Φαξ 
 
Προτεινόμενη Θέση Εργασίας 
 
Ωράριο Εργασίας 
 
Διάρκεια Εθελοντικής Υπηρεσίας  
 
Ημερομηνία Έναρξης Εθελοντικής Υπηρεσίας 
 
Ημερομηνία Λήξης Εθελοντικής Υπηρεσίας 
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Οδηγός Συμπλήρωσης της Αίτησης 
 

7. Για την υποβολή αίτησης για έκδοση θεώρησης ή άδειας εισόδου, παρακαλώ 
όπως παρουσιάσετε τα ακόλουθα: 

 
(α) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 

εγγράφου με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει: 
 

(i) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια παραμονής σας ή  
 
(ii) τουλάχιστο δύο έτη, 
 

 οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη.   
 
(β) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου από τις 

αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή 
αγγλική γλώσσα. 

 
(γ) ιατρικές αναλύσεις που να αποδεικνύουν ότι δεν πάσχετε από ηπατίτιδα Β, HIV, 

σύφιλη, καθώς επίσης και ακτινογραφία θώρακα. 
 
(δ) αντίγραφο της συμφωνίας με οργανισμό της Δημοκρατίας που είναι αρμόδιος για 

το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συμμετέχετε, η οποία 
περιλαμβάνει περιγραφή των καθηκόντων σας, των προϋποθέσεων πλαισίωσής 
του κατά την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων, του ωραρίου εργασίας σας, 
των πόρων που θα διαθέσει ο οργανισμός για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού, 
διαβίωσης, καταλύματος και μεταφοράς σας για όλη την διάρκεια διαμονής σας, 
καθώς και της εκπαίδευσης που θα ακολουθήσετε για την καλή εκπλήρωση των 
καθηκόντων σας. 

 
(ε) απόδειξη ότι ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα της 

εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συμμετέχετε έχει συνάψει ασφαλιστήριο αστική 
ευθύνη και δέχεται να φέρει πλήρως την ευθύνη για σας καθ’ όλη τη διάρκεια 
διαμονής σας στη Δημοκρατία, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έξοδα διαβίωσης, 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επαναπατρισμού σας. 

 
(στ) τραπεζική εγγύηση είτε προσωπική είτε από τον οργανισμό που είναι αρμόδιος 

για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας για κάλυψη των εξόδων 
επαναπατρισμού σας. 

 
(ζ) απόδειξη πληρωμής τέλους £50. 
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8. Για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής, η οποία πρέπει να 
καταχωρηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία άφιξής σας στη 
Δημοκρατία, παρακαλώ όπως παρουσιάσετε τα ακόλουθα: 

 
(α) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 

εγγράφου με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει: 
(i) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια παραμονής σας ή  
 
(ii) τουλάχιστο δύο έτη, 
 

 οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη.   
 
(β) ιατρικές αναλύσεις που να αποδεικνύουν ότι δεν πάσχετε από ηπατίτιδα Β, HIV, 

σύφιλη, καθώς επίσης και ακτινογραφία θώρακα, που να έχουν γίνει στη 
Δημοκρατία. 

 
 
(γ) βεβαίωση ότι θα παρακολουθήσετε βασικά μαθήματα εισαγωγής στη γλώσσα, 

την ιστορία και τις πολιτικές και κοινωνικές δομές της Δημοκρατίας. 
 
(δ) 2 φωτογραφίες. 
 
(ε) απόδειξη πληρωμής τέλους £20. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

ΤMHMA AΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
 

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ 
 

(Άρθρο 18ΝΕ) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑ 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 
 
Α.  Στοιχεία φοιτητή 
 
 
Ονοματεπώνυμο 
 

 

 
Διεύθυνση  
Διαμονής 
 

 

 
Αριθμός 
Εγγραφής 

 

 

 
Υπογραφή 
Φοιτητή 
 

 

 
Β.  Στοιχεία Απασχόλησης 
 

Μήνας  ……………………………………………… 
 

 
Ημερομηνία 

 
Ώρες  

Απασχόλησης 
 

 
Αμοιβή 

 
Όνομα και διεύθυνση 

εργοδότη 

 
Υπογραφή 
εργοδότη 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

ΛΣΜ/ΤΚ//ΓΧ 

23.01.048.161.2007 
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