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         ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

     ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ                     ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
           
             

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

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ/ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
(να συμπληρωθεί από τον Ιδιοκτήτη του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου) 

 
ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.) / Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου  

(Ι.Ε.Κ.) (βλ. έντυπο Δ.Ι.Λ.Φ. σημείο 1 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας(Υ.Π.Π.Α.Ν.)  

                   (www.moec.gov.cy/ idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html) 
 
1.  Επωνυμία: 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

3. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: …………………………….………………………………………… 

4.  Τηλεομοιότυπο: ……………………………………………………………………….…………. 

5.  Ηλεκτρονική Διεύθυνση:………………………………………………………………………… 

 

ΜΕΡΟΣ Β: Στοιχεία Ιδιοκτήτη Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. 

α) Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο: 

1. Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Επάγγελμα: ………………………….……………………………………………………………. 

4. Υπηκόοτητα:    …………………………………….…………..…………………………………. 

5. Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας: ………….………………………………………………….……….. 

6. Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων: …………………..……………………………………………… 

7. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ..………………………………………….…………………….…….. 

8. Τηλεομοιότυπο: …………………………………………………………………………………. 

9. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ..…………………………………….…………………………………. 

http://www.moec.gov.cy/%20idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html
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β) Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο: 

1. Επωνυμία:                              ……………………………………………………………………. 

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

2. Ονοματεπώνυμο Μετόχων:    …………………………………………………….……………… 

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

3. Ονοματεπώνυμο Διευθυντή:  .………………………………………………….……………….. 

4. Ονοματεπώνυμο Γραμματέα: ………………………………………………..………………….. 

5. Αρ. Φορολογικής Ταυτότητας: ………….……………………………………………………….. 

6. Αρ. Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων: …………………..…………………………………… 

7. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ……..…………………………………….…………………….……… 

8. Τηλεομοιότυπο: …………………………………………………………………………………… 

8. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: …………………………………………………………………………. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ:  Δηλώσεις Ιδιοκτήτη  

α) Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο: 

1. Να δηλωθεί αν ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της 
Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας ή από 
νομικό πρόσωπο του οποίου η πλειοψηφία των μετόχων δεν είναι Κύπριοι πολίτες 
κράτους μέλους ή μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας.  
 ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. Να δηλωθεί αν ο ιδιοκτήτης είναι καθηγητής, δάσκαλος ή άλλος εκπαιδευτικός δημόσιου    
    σχολείου ή  δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου ή  
    λειτουργός Δημοκρατίας ή κράτους μέλους εν ενεργεία. 

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

3. Να δηλωθεί αν ο ιδιοκτήτης είναι αφυπηρετήσας δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός  
    δημόσιου σχολείου κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από την αφυπηρέτησή του. 

 ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. Να δηλωθεί αν ο ιδιοκτήτης έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει  
     έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. 

 ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5. Να δηλωθεί αν ο ιδιοκτήτης απολύθηκε ή εξαναγκάστηκε σε αφυπηρέτηση στο παρελθόν 
από την εκπαιδευτική ή δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή  
κράτους μέλους ή  νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου της της Δημοκρατίας ή κράτους 
μέλους ή Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω σοβαρού πειθαρχικού  
παραπτώματος. 
………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………. 

6. Να δηλωθεί αν ο ιδιοκτήτης εργοδοτείται από άλλη Κυβέρνηση ή οργανισμό. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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β) Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο: 

    1. Να δηλωθεί αν ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει των   

    νόμων της Δημοκρατίας του οποίου μέτοχος ή σύμβουλος ή εταίρος είναι δημόσιος     

    υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημοσίου σχολείου. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Γ. Να δηλωθεί αν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν. τα 

ακόλουθα στοιχεία:  
 

- Αριθμός τηλεφώνου του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.:            ΝΑΙ            ΟΧΙ      

- Ηλεκτρονική διεύθυνση του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ :       ΝΑΙ            ΟΧΙ      

- Αριθμός τηλεομοιότυπου του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ:     ΝΑΙ            ΟΧΙ                                                         

                         
ΜΕΡΟΣ Δ: Στοιχεία Διευθυντή Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. 

1. Ονοματεπώνυμο: …………………..………………………………………………………… 

2. Διεύθυνση:  …….……………………………….…………………………………………….. 

3. Επάγγελμα:  ……………………..…………………..………………………………………. 

4. Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας: …………………………...………………….………………….. 

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

6. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ………………..……………………….…………………….…….. 

7. Ακαδημαϊκά Προσόντα: 

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

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

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

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

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

8. Προϋπηρεσία (αν υπάρχει): 

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

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

……………………………………………………………………………………………………

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

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         
                                                                                                                        Υ.Π.Π.Α.Ν./Ι.Φ.1 
 

4 

 

ΜΕΡΟΣ Ε 
 
1. Κατάλογος Φροντιστηριακών Μαθημάτων  

 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

 
2. Αναλυτικά Προγράμματα Φροντιστηριακών Μαθημάτων (βλ. έντυπο Δ.Ι.Λ.Φ. σημείο 2).  
 
ΜΕΡΟΣ Στ   
 
Στελέχωση του Ι.Φ/Ι.Ε.Κ. – Διδακτικό προσωπικό (βλ. Δ.Ι.Λ.Φ. σημείο 4). 
 
Να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ο πίνακας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (βλ. 
ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν.) 
 
Σημειώνεται ότι για κάθε νέο μέλος του διδακτικού προσωπικού πρέπει να υποβληθεί το 
έντυπο με αριθμό Ι.Φ.2, (βλ. ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν.) πλήρως συμπληρωμένο, 
προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα πιστοποιημένα αντίγραφα που αναγράφονται στο 
έντυπο. 
 
ΜΕΡΟΣ Η – ΔΙΑΦΟΡΑ  
 
1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ι.Φ/Ι.Ε.Κ. 
     (να επισυναφθεί – βλ. έντυπο Δ.Ι.Λ.Φ. σημείο 3). 
 
2. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός  
     (να επισυναφθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά – βλ. έντυπο Δ.Ι.Λ.Φ.   
      σημεία 5Α και 5Β). 

 
3. Δίδακτρα  

(βλέπε έντυπο Δ.Ι.Λ.Φ. σημείο 6 - να επισυναφθεί κατάλογος διδάκτρων για τα 
μαθήματα που διδάσκονται καθώς και  δείγμα αποδείξεων είσπραξης με αύξοντα αριθμό 
σχετικές με εισπράξεις διδάκτρων, δικαιωμάτων εγγραφής ή τυχόν άλλων δικαιωμάτων) 

 
4. Να υποβληθούν: 

α)  Δείγμα αρχείου για Μητρώο μαθητών (Μαθητολόγιο- χωρίς στοιχεία μαθητών). 
β)  Φωτογραφίες Ι.Φ/Ι.Ε.Κ. 
γ)  Κατάσταση μισθοδοσίας διδακτικού προσωπικού. 

      δ) Δείγμα σφραγίδας και διπλότυπων αποδείξεων είσπραξης. 
 

 
       

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

(Υπογραφή ιδιοκτήτη)                                                                                  (Ημερομηνία) 


