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          ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
                                                    

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,                                     ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
           ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

Αρ. Φακ.:7.18.05 

Αρ. Τηλ.: 22809512 (Μέση Εκπαίδευση) 

                22800804 (Δημοτική Εκπαίδευση)  

Αρ. Φαξ: 22809537 (Μέση Εκπαίδευση) 

               22428277 (Δημοτική Εκπαίδευση)  

 

E-mail: dme-idiotiki-ekp@schools.ac.cy (Μέση Εκπαίδευση) 

   dde@moec.gov.cy (Δημοτική Εκπαίδευση) 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Κανένα Ιδιωτικό Σχολείο δεν μπορεί να λειτουργεί, προτού δοθεί έγκριση για την ίδρυση και 

λειτουργία του, από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Οι 

παραβάτες θα διώκονται ποινικά. Αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί με ελλιπή στοιχεία δε θα 

λαμβάνονται υπόψη, γι’ αυτό παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις νομικές προϋποθέσεις 

για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου ώστε να αποφεύγεται αχρείαστη ταλαιπωρία. 

Πληροφορίες για συμπλήρωση του έντυπου ΙΕΔΜ2. 

1. Επιλογή επωνυμίας του Ιδιωτικού Σχολείου και εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών 

και Επίσημου Παραλήπτη 

-  Το Ιδιωτικό Σχολείο θα πρέπει να εγγραφεί ως εμπορική επωνυμία ή εταιρεία στα αρχεία    

    του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Το πιστοποιημένο αντίγραφο του  

    πιστοποιητικού εγγραφής πρέπει να συνοδεύει την αίτηση. 

-  Η επωνυμία να μην είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο και τον τύπο του σχολείου. 

-  Να διακρίνεται επαρκώς των επωνυμιών άλλων Ιδιωτικών ή Δημοσίων Σχολείων ή  

    Ιδιωτικών Φροντιστηρίων. 

-  Η επωνυμία δεν μπορεί να περιέχει λέξεις όπως «Ακαδημία», «Ακαδημαϊκό», «Εθνικό»,   

   «Παγκύπριο». 
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-  Οι λέξεις «Ιδιωτικό Σχολείο» πρέπει να περιλαμβάνονται ή να  προηγούνται  της επωνυμίας    

  που θα δοθεί στο σχολείο και να αναγράφεται στη σφραγίδα, στις πινακίδες, διαφημίσεις, 

πιστοποιητικά και γενικά πάνω σε όλα τα έγγραφα που εκδίδει το Ιδιωτικό Σχολείο. 

 

2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων 

α) Να υποβληθούν προς έγκριση τα Αναλυτικά Προγράμματα νέων μαθημάτων και/ή οι  

     οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα υφιστάμενα εγκεκριμένα Αναλυτικά Προγράμματα    

     μαθημάτων τα οποία να περιλαμβάνουν τα εξής: 

- Γενικός σκοπός και ειδικοί στόχοι του προγράμματος ανάλογα με την ηλικία των μαθητών 

- Διδακτικά εγχειρίδια 

- Περιεχόμενο - Ύλη προγράμματος σπουδών 

- Χρόνος - περίοδοι διδασκαλίας σε εβδομαδιαία βάση 

- Μεθοδολογία 

- Τρόποι αξιολόγησης (π.χ. τελική, διαμορφωτική, εργασίες τύπου project) 

 

β) Τα αναλυτικά προγράμματα που αφορούν στη διδασκαλία ξένων γλωσσών θα πρέπει να  

     περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: 

-    Γενικός σκοπός και ειδικοί στόχοι του προγράμματος ανάλογα με την ηλικία των μαθητών 

-    Διδακτικά εγχειρίδια  

-    Περιεχόμενο - ύλη προγράμματος σπουδών (σύμφωνα με την κλίμακα επιπέδων και  

     δεξιοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) του  

     Συμβουλίου της Ευρώπης) 

-    Χρόνος - περίοδοι διδασκαλίας σε εβδομαδιαία βάση 

-    Μεθοδολογία: 

 Στοχευμένες δεξιότητες / ικανότητες (γλωσσολογικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 

με βάση την κλίμακα επιπέδων και δεξιοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης)  

 Διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες 

-   Τρόποι αξιολόγησης (π.χ. τελική, διαμορφωτική, εργασίες τύπου project) 
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Πληροφορίες για συμπλήρωση των έντυπων ΙΕΔΜ4 και ΙΕΔΜ3. 

 

3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του  Ιδιωτικού Σχολείου  

Να υποβληθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά κύκλο σπουδών και ανά τάξη. 

 
4. Στελέχωση του Ιδιωτικού Σχολείου - Διδακτικό προσωπικό   

 
Η στελέχωση του Ιδιωτικού Σχολείου με προσοντούχο διευθυντή/ντρια και διδακτικό προσωπικό 

είναι επιβεβλημένη. Συγκεκριμένα, το κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού πρέπει να  κατέχει 

τίτλο/ πτυχίο Πανεπιστημίου στην ειδικότητα που προορίζεται να διδάξει. Το κάθε μέλος του 

διδακτικού προσωπικού, που εργοδοτείται για πρώτη φορά σε Ιδιωτικό Σχολείο, πρέπει να 

συμπληρώσει το ατομικό δελτίο (Έντυπο ΙΕΔΜ3) και να προσκομίσει σε επίσημα 

πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 

-  Πιστοποιητικό γεννήσεως 

-  Πιστοποιητικό Απολυτήριου Μέσης Εκπαίδευσης  

-  Πιστοποιητικό Πτυχίου και τυχόν Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης  

-  Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 

-  Πιστοποιητικά  προϋπηρεσίας (όπου αυτή ισχύει) 

-  Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων /ή νόμιμης απαλλαγής από    

   αυτές (για άρρενες) 

-  Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (από την Αστυνομία) 

-  Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον Περί της Πρόληψης και της       

  Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών    

  και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)) (από την Αστυνομία)   

 (έναρξη ισχύος – Σεπτέμβριος 2018) 

-  Πιστοποιητικό από Κυβερνητικό ή Ιδιώτη Ιατρικό Λειτουργό ότι κρίνεται σωματικώς  

  κατάλληλος και ακτινογραφία θώρακος σύμφωνα με τον Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής    

  Υπηρεσίας Νόμος  του 1969 (10/1969) άρθρο 28(ζ) (έναρξη ισχύος – Σεπτέμβριος 2018) 

 
Στην περίπτωση που το όνομα του εκπαιδευτικού, που εργοδοτείται για πρώτη φορά σε 

Ιδιωτικό Σχολείο, περιλαμβάνεται στον κατάλογο διοριστέων ή διορισίμων της Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας, θα πρέπει συμπληρώσει το ατομικό δελτίο (Έντυπο ΙΕΔΜ3) και να προσκομίσει σε 

επίσημα πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα μόνο: 

-   Πιστοποιητικό γέννησης 

-   Λευκό Ποινικό Μητρώο 
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- Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης 

της Σεξουαλικής Κακοποίησης της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών  και της Παιδικής 

Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)) (από την Αστυνομία) (έναρξη ισχύος – 

Σεπτέμβριος 2018) 

 -   Πιστοποιητικό από Κυβερνητικό ή Ιδιώτη Ιατρικό Λειτουργό ότι κρίνεται σωματικώς  

     κατάλληλος και ακτινογραφία θώρακος σύμφωνα με τον Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής  

     Υπηρεσίας Νόμο του 1969 (10/1969) άρθρο 28(ζ) (έναρξη ισχύος – Σεπτέμβριος 2018) 

 
5. Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

 
Η εξεύρεση κατάλληλου οικήματος πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος. 

-   Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί πολεοδομική άδεια από την Πολεοδομική Αρχή, που να  

    αναφέρει ότι η χρήση του υποστατικού θα είναι αυτή του Ιδιωτικού Σχολείου, με βάση τον  

    Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο. 

-   Επιπλέον, χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια οικοδομής και πιστοποιητικό (τελικής)  

     έγκρισης, από τον οικείο Δήμο/Έπαρχο, που να αναφέρει ότι η χρήση του υποστατικού θα  

     είναι αυτή  του Ιδιωτικού Σχολείου, με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών  

     Νόμο, Κεφ. 96. 

 

Απαραίτητη είναι και η εξασφάλιση των πιο κάτω πιστοποιητικών από τις αντίστοιχες αρμόδιες 

αρχές: 

-  Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

-  Πιστοποιητικό Καταλληλότητας/ Υγειονομικού Ελέγχου. 

-  Πιστοποιητικό Ελέγχου (καταλληλότητας) ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

 
Το οίκημα θα πρέπει να είναι κατάλληλα επιπλωμένο και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό 

για τη σωστή λειτουργία ενός Ιδιωτικού Σχολείου, περιλαμβανομένων και των διδακτικών 

μέσων. 

 
Σημειώνεται ότι όλα τα πιστοποιητικά που προαναφέρονται θα πρέπει να υποβάλλονται σε 

επίσημα πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα. 
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Με βάση τον Περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμο του 1971 έως 2012 θα 

πρέπει επίσης να τηρηθούν τα πιο κάτω: 

 6. Δίδακτρα 

Υποβολή για έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

(Υ.Π.Π.Α.Ν.)  το ποσό των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωμάτων του Ιδιωτικού Σχολείου.  

 
7. Αρχείο: 

Υποβολή δειγμάτων των πιο κάτω αρχείων για έγκριση 
 

-   Μαθητολόγιο 

-   Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης και Απολυτήριο  

-   Μητρώο διδακτικού προσωπικού  

-   Κατάσταση μισθοδοσίας διδακτικού προσωπικού 

-  Αριθμημένα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης διδάκτρων, τελών ή/και άλλων δικαιωμάτων   

   που να φέρουν την επωνυμία του Ιδιωτικού Σχολείου. 

 Φωτογραφίες του Ιδιωτικού Σχολείου: 

 Με την υποβολή της αίτησης ΙΕΔΜ4, θα πρέπει να υποβάλλονται οι ακόλουθες φωτογραφίες: 

   -    Αιθουσών Διδασκαλίας 

   -    Εργαστηρίων 

   -    Χώρου υποδοχής  

   -    Χώρου στάθμευσης 

   -    Αποχωρητηρίων (με διακριτικά για κορίτσια-αγόρια). 

   -    Εξωτερικής πινακίδας 

 
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιωτικού 

Σχολείου θα ακολουθήσουν τα πιο κάτω:  

 
Επιθεώρηση του Ιδιωτικού Σχολείου 

Όταν υποβληθούν οι αιτήσεις ΙΕΔΜ2 και ΙΕΔΜ4, με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα     

ακολουθήσει επιθεώρηση του Ιδιωτικού Σχολείου από Λειτουργούς του  Υ.Π.Π.Α.Ν. 

 
  Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 

Αν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες τότε η αίτηση θα εξετασθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή 

Ιδιωτικής Εκπαίδευσης η οποία θα εισηγηθεί στον Υπουργό την έγκριση ή μη του Ιδιωτικού 

Σχολείου. 

Όταν εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία του Ιδιωτικού Σχολείου, τότε αυτό θα εγγραφεί επίσημα 

στα Μητρώα του Υ.Π.Π.Α.Ν. και θα σταλθούν στον ιδιοκτήτη τα πιστοποιητικά ίδρυσης και 

λειτουργίας.    


