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Στάδια ∆ιαδικασίας Ίδρυσης, Λειτουργίας και Ελέγχου Ιδιωτικών 
Πανεπιστηµίων σύµφωνα µε τον Περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων 

Νόµο 109(1)/2005 
 
Η διαδικασία ίδρυσης, λειτουργίας και ελέγχου ιδιωτικών πανεπιστηµίων 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:- 
 

1. Υποβολή αίτησης για (i) εγγραφή στο Μητρώο, (ii) την έκδοση αρχικής 
άδειας λειτουργίας και (iii) έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού 
πανεπιστηµίου από εταιρία εγγεγραµµένη στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες οποιουδήποτε σχετικού Νόµου της 
∆ηµοκρατίας. Η αίτηση υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισµού ο οποίος τη διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (ΕΑΙΠ) για εξέταση. Στην αίτηση δηλώνεται ο 
κερδοσκοπικός ή µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του προτεινοµένου 
υπό ίδρυση ιδιωτικού πανεπιστηµίου και ορίζεται η Προσωρινή 
∆ιοικούσα Επιτροπή του.  

 
2. Εγγραφή στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισµού, µετά από την οποία το ιδιωτικό πανεπιστήµιο αποκτά 
νοµική οντότητα και θεωρείται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε 
δικό του όνοµα και σφραγίδα. Πριν από την ολοκλήρωση αυτού του 
σταδίου το ιδιωτικό πανεπιστήµιο δεν υφίσταται και δεν µπορεί να 
λειτουργήσει ή να δεχθεί φοιτητές.  

 
3. Εξασφάλιση από το ιδιωτικό πανεπιστήµιο που έχει εγγραφεί στο 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, αρχικής 
άδειας λειτουργίας, µε την εξασφάλιση της οποίας µπορεί να 
λειτουργήσει και να δεχθεί φοιτητές, µετά από συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία που καθορίζεται. 

 
4. Παρακολούθηση των εργασιών του ιδιωτικού πανεπιστηµίου που 

λειτουργεί µε προσωρινή άδεια λειτουργίας, από την ΕΑΙΠ για πέντε 
χρόνια. 

 
5. Εξασφάλιση από το ιδιωτικό πανεπιστήµιο άδειας λειτουργίας και 
 
6. Περιοδική αξιολόγηση του ιδιωτικού πανεπιστηµίου κάθε πέντε χρόνια  
 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου, µετά από την εξέταση των αιτήσεων, η 
ΕΑΙΠ υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού την οποία ο 
Υπουργός διαβιβάζει στην Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή του προτεινόµενου 
ιδιωτικού πανεπιστηµίου για τυχόν δικές της παρατηρήσεις και εισηγήσεις τις 
οποίες ο Υπουργός διαβιβάζει εκ νέου στην ΕΑΙΠ. Μετά την παραλαβή των 
παρατηρήσεων – εισηγήσεων από την ΕΑΙΠ, η Επιτροπή υποβάλλει στον 
Υπουργό τελικές εισηγήσεις για:-   
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1. απόρριψη της αίτησης για εγγραφή ιδιωτικού πανεπιστηµίου στο 

Μητρώο 
2. αποδοχή της αίτησης για εγγραφή ιδιωτικού πανεπιστηµίου στο Μητρώο  

 
Η ΕΑΙΠ µπορεί να αναβάλει, µόνο για µια φορά και για ορισµένο χρονικό 
διάστηµα τη λήψη απόφασης και να καθορίσει απαιτήσεις που θα πρέπει να 
ικανοποιηθούν πριν προχωρήσει σε µια από τις πιο πάνω εισηγήσεις. 

 
Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από την τελική εισήγηση της ΕΑΙΠ, αποφασίζει 
την: 
 

1. εγγραφή του ιδιωτικού πανεπιστηµίου στο σχετικό Μητρώο (που 
επιτρέπει την ίδρυσή του) και καθορίζει τις σχολές και την ηµεροµηνία 
έναρξης λειτουργίας του µετά από την χορήγηση αρχικής άδειας 
λειτουργίας ή 

2.  απόρριψη της αίτησης για την εγγραφή του ιδιωτικού πανεπιστηµίου στο 
σχετικό Μητρώο  

 
Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο αιτητής δικαιούται, µετά από 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, να υποβάλει και πάλι νέα αίτηση όπως 
περιγράφεται στο πρώτο στάδιο. 
 
Κατά τη διάρκεια του τρίτου σταδίου, µετά από διαβουλεύσεις της ΕΑΙΠ µε την 
Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή του ιδιωτικού πανεπιστηµίου και σχετικού 
ελέγχου από αυτήν, η Επιτροπή υποβάλλει στο Υπουργικό Συµβούλιο µέσω του 
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού, µια από τις πιο κάτω εισηγήσεις:-   
 

1. την παροχή προσωρινής άδειας λειτουργίας  
2. την αναβολή λήψης απόφασης από το Υπουργικό Συµβούλιο για ένα 

ορισµένο χρονικό διάστηµα και τον καθορισµό συγκεκριµένων 
απαιτήσεων που θα πρέπει να ικανοποιηθούν πριν προχωρήσει σε 
απόφαση. 

 
Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να πάρει µια από τις πιο κάτω αποφάσεις:-  
 

1. να παραχωρήσει προσωρινή άδεια λειτουργίας για περίοδο τεσσάρων 
ετών καθορίζοντας τις σχολές µε τις οποίες θα λειτουργήσει το ιδιωτικό 
πανεπιστήµιο και την ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του  

2. να αναβάλει τη λήψη απόφασης για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο 
θέτοντας απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιηθούν µέσα σε 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο 

3. να απορρίψει την αίτηση στην περίπτωση που οι λόγοι για αναβολή δεν 
έχουν ικανοποιηθεί µέσα στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο  
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Κατά τη διάρκεια του τέταρτου σταδίου, η ΕΑΙΠ παρακολουθεί περιοδικά τη 
λειτουργία του ιδιωτικού πανεπιστηµίου που έχει εξασφαλίσει προσωρινή άδεια 
λειτουργίας και υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισµού µε σχετικές παρατηρήσεις και εισηγήσεις, µε βάση τις οποίες ο 
Υπουργός µπορεί να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο την αναστολή των 
εργασιών του ιδιωτικού πανεπιστηµίου.  
 
Κατά το πέµπτο στάδιο, µετά από πέντε χρόνια λειτουργίας του ιδιωτικού 
πανεπιστηµίου µε προσωρινή άδεια λειτουργίας, το ιδιωτικό πανεπιστήµιο 
υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού σχετική έκθεση. Ο Υπουργός 
τη µεταβιβάζει µε τις ετήσιες εκθέσεις και εισηγήσεις της ΕΑΙΠ στο Υπουργικό 
Συµβούλιο.  Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί τότε να πάρει µια από τις πιο 
κάτω αποφάσεις:-  
 

1. να παραχωρήσει στο ιδιωτικό πανεπιστήµιο άδεια λειτουργίας  
2. να αναστείλει την αρχική άδεια λειτουργίας και να απαιτήσει τον 

τερµατισµό των εργασιών και δραστηριοτήτων του ιδιωτικού 
πανεπιστηµίου 

3. να παρατείνει, για περίοδο όχι µεγαλύτερη από ένα έτος, την αρχική 
άδεια λειτουργίας του ιδιωτικού πανεπιστηµίου και να επιβάλει 
συγκεκριµένους όρους στους οποίους το ιδιωτικό πανεπιστήµιο είναι 
υποχρεωµένο να συµµορφωθεί κατά τη διάρκεια της παράτασης της 
αρχικής άδειας λειτουργίας του. 

 
Κατά τη διάρκεια του έκτου σταδίου το ιδιωτικό πανεπιστήµιο αµέσως µετά από 
τη συµπλήρωση πέντε ετών λειτουργίας του µε άδεια λειτουργίας, θα 
υποβληθεί σε αξιολόγηση. Στη συνέχεια, θα υπόκειται σε αξιολόγηση περιοδικά 
κάθε πέντε χρόνια. 
 
 


