
 

 
 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
Αίτηση για Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου 

 
Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί καταρτίσθηκε για να σας βοηθήσει στην 
ετοιμασία όλων εκείνων των απαραίτητων στοιχείων τα οποία θα πρέπει να 
συνοδεύουν την αίτησή σας. 
 
Α.  Ι∆ΡΥΣΗ 
 
1.  Επιλογή επωνυμίας του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου και εγγραφή στον Έφορο     
     Εταιρειών 
 

Η επωνυμία αυτή: 
 

α.  Έχει εγγραφεί το Φροντιστήριο στον Έφορο Εταιρειών ως εμπορική επωνυμία ή 
εταιρεία και το πιστοποιητικό συνοδεύει την αίτηση. 

 

β. Είναι εντός των πλαισίων του σχετικού νόμου και δεν εμπεριέχει λέξεις όπως 
«Ακαδημία», «Ακαδημαϊκό», «Εθνικό», «Παγκύπριο». 

 

γ. Μήπως μπορεί να εκληφθεί ως παραπλανητική;  Δηλαδή, να εμφανίζει ή  

    να παριστάνει το φροντιστήριο ως σχολείο ή ότι παρέχει τίτλους  

    σπουδών; 

 

δ. Δεν είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο και τον τύπο του Φροντιστηρίου.   

ε. Υποβάλλεται  σε επίσημο πιστοποιημένο αντίγραφο;  

 
2.  Kτιριακές Εγκαταστάσεις 
 

Έχει εξασφαλισθεί πολεοδομική άδεια με βάση τον Περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας Νόμο; 

 

Έχετε εξασφαλίσει άδεια οικοδομής και πιστοποιητικό (τελικής) έγκρισης, η οποία 
θα αναφέρει ότι η χρήση της οικοδομής θα είναι αυτή του Φροντιστηρίου; 

 

Υπάρχει πιστοποιητικό Πυρασφάλειας;  

Υποβάλλονται όλα τα παραπάνω σε επίσημα πιστοποιημένα  αντίγραφα;  

Υπάρχει  η επίπλωση και ο αναγκαίος εξοπλισμός στο Φροντιστήριο;  
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3. Αιτήσεις για την Ίδρυση και Λειτουργία του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου 
 

Έχουν συμπληρωθεί τα έντυπα Ι.Φ.1 και Ι.Φ.4 για την ίδρυση και λειτουργία του 
Ιδιωτικού Φροντιστηρίου; 

 

 

 
B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
1.  Στελέχωση του Φροντιστηρίου 
 

Κατέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τίτλο/πτυχίο Πανεπιστημίου στην ειδικότητα που 
προορίζονται να διδάξουν; 

 

Υπάρχουν πιστοποιημένα αντίγραφα του πτυχίου, της Αναλυτικής Βαθμολογίας (official 
transcript) και των άλλων πιστοποιητικών που αναφέρονται στο έντυπο Ι.Φ.3; 

 

Συνοδεύεται η αίτηση με το συμπληρωμένο έντυπο για κάθε μέλος του διδακτικού 
προσωπικού (Ι.Φ.3) και με τα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσουν με την 
αίτηση ;  

 

 
2.  Aναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων 
 
Tο αναλυτικό πρόγραμμα περιέχει/περιγράφει όλα τα απαραίτητα στοιχεία;  

- Σκοποί/Στόχοι/Επιδιώξεις (σε ποιες κατηγορίες μαθητών 
απευθύνεται) 

- Περιεχόμενο/Ύλη 
- Περίοδοι διδασκαλίας ανά ενότητα 
- Μεθοδολογία  
- Διδακτικά βιβλία 
- Ωρολόγιο πρόγραμμα 

 

Τα αναλυτικά προγράμματα που αφορούν τη διδασκαλία ξένων  γλωσσών 
ακολουθούν την προτεινόμενη δομή που αναφέρεται στο έντυπο «Διαδικασία 
ίδρυσης και λειτουργιάς Ιδιωτικού Φροντιστηρίου» ; 

 

Έχετε επισυνάψει το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων;  

 
 
3. Δίδακτρα 

 

Έχετε επισυνάψει δήλωση για το ύψος των διδάκτρων;    

 



 

 
 

4. Τήρηση Νομικών Διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία του Φροντιστηρίου 
 

     Συνοδεύεται η αίτηση από αντίγραφο δείγματος των ακόλουθων: 

Δείγμα μαθητολογίου   

Μητρώο (κατάσταση) διδακτικού προσωπικού  

Κατάσταση μισθοδοσίας διδακτικού προσωπικού  

Έχουν συμπεριληφθεί αντίγραφα ή δείγματα της σφραγίδας, του  επιστολόχαρτου, 
των αποδείξεων είσπραξης των διδάκτρων όπου οι λέξεις «Ιδιωτικό Φροντιστήριο» 
να προηγούνται της επωνυμίας του Φροντιστηρίου; 

 

Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά παρακολούθησης (είναι προαιρετικά)  

Εσωκλείεται φωτογραφία της πινακίδας του Φροντιστηρίου που να φέρει την 
επωνυμία του Φροντιστηρίου με τις λέξεις «Ιδιωτικό Φροντιστήριο» να προηγούνται 
της επωνυμίας; 

 

Εσωκλείονται φωτογραφίες των αιθουσών διδασκαλίας, χώρου αναμονής, των 
αποχωρητηρίων αγοριών- κοριτσιών με διακριτικά πάνω στις πόρτες και του χώρου 
στάθμευσης; 

 

 


