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Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ/ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021 
 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ(Ι.Φ.) /ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ(Ι.Ε.Κ.) 

 
1.1   Επωνυμία :  …………………………………………………………………………………..…. 

         ……………………………………………………………………………………………..…..….. 

 

1.2  Αρ. Φακ. / Μητρώου στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και     
       Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.): ………...……………………………….…………….……..………….. 
 
1.3  Ημερομηνία  έγκρισης Ίδρυσης και Λειτουργίας :  ……….….…………………………… 
 
1.4  Διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδ. κώδ., κοινότητα/ χωριό, πόλη):    
       ……………………………………………………………………………………………………….  
       ……………………………………………………………………………………………………….         
      
1.5  Ταχυδρομική Διεύθυνση (αν διαφέρει από τη διεύθυνση του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.):  
      (οδός, αριθμός, ταχυδ. κώδ., κοινότητα/ χωριό, πόλη):    
       ……………………………………………………………………………………………………….  
       ……………………………………………………………………………………………………….         
 
1.6   Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ……………………………………. …………………….……….. 

(δηλώστε αν επιθυμείτε ή όχι να αναρτηθεί στον Κατάλογο / Μητρώο διαδικτύου) 

          ΝΑΙ        ΟΧΙ       
 
1.7   Ηλεκτρονική Διεύθυνση :  ……………………………@ …………………………………..      

(δηλώστε αν επιθυμείτε ή όχι να αναρτηθεί στον Κατάλογο / Μητρώο διαδικτύου) 

          ΝΑΙ            ΟΧΙ      
 
1.8   Τηλεομοιότυπο :   …………………………………………………………………………….. 

   (δηλώστε αν επιθυμείτε ή όχι να αναρτηθεί στον Κατάλογο / Μητρώο διαδικτύου) 

     ΝΑΙ            ΟΧΙ       
 

1.9   Ώρες λειτουργίας:  ……………………………………………………………………………. 

 
 
 

     ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
    ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ        
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ/ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (φυσικό ή νομικό πρόσωπο): 

2.1    Ονοματεπώνυμο ή Όνομα:  .………………………………….……………………..….….. 

         ..………………………………………………………………………………………………..… 

 
2.2   Ταχυδρομική Διεύθυνση (οδός, αρ. ,ταχυδ. κώδ., κοινότητα/ χωριό, πόλη):    
       ……………………………………………………………………………………………………….  
       ……………………………………………………………………………………………………….         
 

2.3  Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  …………………………………………………………………….. 

 

2.4   Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας ή Αρ. Φορολογικής Ταυτότητας: ……………….………….. 
 

 

3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ/ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:   

3.1  Ονοματεπώνυμο:  .…………………………………………….……………….…………….…. 

3.2  Αρ. Προσωπικού Φακέλου στο Υ.Π.Π.Α.Ν.: ………………………………………………... 

3.3   Ταχυδρομική Διεύθυνση (οδός, αρ. ,ταχυδ. κώδ., κοινότητα/ χωριό, πόλη):    

       ……………………………………………………………………………………………………….  

       ……………………………………………………………………………………………………….         

3.4  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ……………….…………………………………………………….. 

3.5  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας: ………….……………………………………………………….. 

3.6  Ακαδημαϊκά προσόντα: …………….…….…………………….……………………………… 

       ……..………………………………………………….…………………..………………………… 

 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ/ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 
(αφορά μόνο σε εκείνα για τα οποία δόθηκε έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας) 

 
Ημερομηνία 

έγκρισης 
Πλήρης ταχυδρομική 

διεύθυνση 
παραρτήματος 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

Εγκεκριμένα 
φροντιστηριακά μαθήματα 

 
 

   

  
 

  

    

 
Να σημειωθεί ότι πέραν της συμπλήρωσης του πιο πάνω πίνακα, θα πρέπει, για κάθε 
παράρτημα, να συμπληρωθεί ξεχωριστό έντυπο με όλα τα στοιχεία του παραρτήματος. 
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5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ/ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 
Φροντιστηριακό 

Μάθημα  
Τάξη /  
Επίπεδο 

Ημερομηνία 
έγκρισης 

Δίδακτρα 
 

    

    

    

    

    

 
 

6. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  
   ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ/ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 
Νέο 

Φροντιστηριακό 
Μάθημα  

 
Τάξη /  
Επίπεδο 

 
Δίδακτρα  

 
Προτεινόμενος 
διδάσκων/ουσα 

 
Μισθοδοσία 

Εκπαιδευτικού 

     

     

     

     

 
 
Σημείωση: Για τα νέα επιπρόσθετα φροντιστηριακά μαθήματα, για τα οποία δεν έχει 

ακόμη εξασφαλισθεί έγκριση, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα προς το 

Υ.Π.Π.Α.Ν., συνοδευόμενο με πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα και κατάλογο των 

διδακτικών εγχειριδίων (βλ. έντυπο Δ.Ι.Λ.Φ., ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν., 

www.moec.gov.cy/ idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html), για κάθε μάθημα και για 

κάθε τάξη/επίπεδο. Στην περίπτωση που για συγκεκριμένο μάθημα ακολουθείται το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα που ακολουθούν και τα Δημόσια Σχολεία, θα πρέπει να 

υποβάλλεται γραπτή δήλωση από τον ιδιοκτήτη του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. ότι δεσμεύεται να 

ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν., για τα Αναλυτικά Προγράμματα και 

ότι θα χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια για το συγκεκριμένο μάθημα. 

 

http://www.moec.gov.cy/%20idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html
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7.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ     

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ/ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί το έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν., 

www.moec.gov.cy/ idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html και να υποβληθεί μαζί με το 

παρόν έντυπο. 

 

Σημείωση: Τα νέα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. που δεν έχουν 

υποβάλει τα στοιχεία τους, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, 

μέσω του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., το έντυπο Ι.Φ.2 (βλ. ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν., www.moec.gov.cy/ 

idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html, επισυνάπτοντας ΟΛΑ τα πιστοποιητικά που 

αναφέρονται σε αυτό, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο.    

 

 

   8.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ   

       ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ/ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
Πολιτικής 

Ταυτότητας 

Ιδιότητα Αριθμός 
τηλεφώνου 

     

     

     

     

 

Σημείωση: Τα μέλη του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. θα 

πρέπει να υποβάλουν, τους, μέσω του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., σε πρωτότυπα ή πιστοποιημένα 

αντίγραφα, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό μη 

συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, από την 

Αστυνομία Κύπρου. Η ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών δεν θα πρέπει 

να είναι  παλαιότερη των 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους στο Υ.Π.Π.Α.Ν. 

 

 

http://www.moec.gov.cy/%20idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html
http://www.moec.gov.cy/%20idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html
http://www.moec.gov.cy/%20idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html
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Σε περίπτωση οποιασδήποτε νέας πρόσληψης τόσο εκπαιδευτικού/διδακτικού όσο 

και διοικητικού/βοηθητικού προσωπικού, θα πρέπει να υποβάλλονται, μέσω του 

Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.,  για το κάθε νέο μέλος,  σε πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα, 

Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο 

αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, από την Αστυνομία Κύπρου. 

Η ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών δεν θα πρέπει να είναι  

παλαιότερη των 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους στο Υ.Π.Π.Α.Ν. 

 

 

 

 
……………………………………….    ………………………………… 
 
      Υπογραφή Ιδιοκτήτη       Ημερομηνία 


