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            ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
                                               
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,                                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
        ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ                  

 

Ο  ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ   
 

(Μέρος Δεύτερο - Άρθρα 3 - 7) 
 

1.  Επωνυμία του Ιδιωτικού Σχολείου (Βλέπε έντυπο ΙΕΔΜ1 σημείο 1). 

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

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

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

 
2. Διεύθυνση του Ιδιωτικού Σχολείου. 

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

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

 
3. Ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδιωτικού Σχολείου. 

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

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

 

4. (α) Βαθμίδα εκπαίδευσης  (νηπιαγωγείο, δημοτική εκπαίδευση, μέση εκπαίδευση –   

      γυμνασιακός ή/και λυκειακός κύκλος).  

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

   (β) Τύπος του σχολείου (ο τύπος του σχολείου μπορεί να είναι του ιδίου, παρομοίου ή    

       διαφορετικού τύπου σε σχέση με τα δημόσια σχολεία).  

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

     (γ) Ο αριθμός των ιδρυομένων τάξεων του σχολείου (μονοτάξιο, διτάξιο, τριτάξιο, εξατάξιο  

     ή επτατάξιο). 

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

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

 



 

  ΙΕΔΜ2 

5. Αναλυτικό Πρόγραμμα των μαθημάτων του Ιδιωτικού Σχολείου: Να επισυναφθεί για έκαστο 

μάθημα. (Βλέπε έντυπο ΙΕΔΜ1 σημείο 2) 
 

6.  Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη.  

 (Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο να δηλωθεί η επωνυμία του) 
 

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

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

 
 
 7.  Διεύθυνση ιδιοκτήτη (Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο να δηλωθεί η έδρα του). 

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

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

 
 8. Ηλεκτρονική διεύθυνση του ιδιοκτήτη. 

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

 
 
 9.  Τηλέφωνο ιδιοκτήτη. 

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

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

 
 
10.  Επάγγελμα ιδιοκτήτη. (Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο να δηλωθούν οι σκοποί του). 

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

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

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

 

11. Να δηλωθεί αν ο ιδιοκτήτης είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους. 

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

 

12. Να δηλωθεί αν ο ιδιοκτήτης είναι μέλος της δημόσιας ή εκπαιδευτικής  υπηρεσίας  της  

      Δημοκρατίας ή κράτους μέλους εν ενεργεία. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………. 
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13. Να δηλωθεί αν ο ιδιοκτήτης έχει καταδικασθεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή  

       αδίκημα που ενέχει έλλειψη εντιμότητας. 

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

14. Να δηλωθεί αν ο ιδιοκτήτης απολύθηκε από την εκπαιδευτική ή δημόσια υπηρεσία ή  

       οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή  κράτους μέλους ή Οργανισμού Δημοσίου  

       Δικαίου της Δημοκρατίας ή  οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω σοβαρού  

       πειθαρχικού  παραπτώματος. 

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

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

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

 

15. Να δηλωθεί αν ο ιδιοκτήτης τελεί στην υπηρεσία ξένης Κυβέρνησης ή οργανισμού. 

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

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

 

 

 
 

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

          Ημερομηνία                                                                               Υπογραφή ιδιοκτήτη                                                                                  
 
 
 
 
 


