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Ο Π Ε Ρ Ι ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑ Ι ∆ Ε Υ Σ Η Σ ΝΟΜΟΣ
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 31, 68 και 70
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του

67(I) του 1996

δίνουν τα άρθρα 31, 68 και 70 των περί Σχολών

15(I) του 1997
67(I) του 1997

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013,
εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

10(Ι) του 1999
193(Ι) του 2002
45(Ι) του 2003
25(Ι) του 2004
221(Ι) του 2004
198(Ι) του 2007
89(I) του 2008
88(Ι) του 2009
1(I) του 2010
53(Ι) του 2013.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί

Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τέλη και
∆ικαιώματα) Κανονισμοί του 1998 έως 2008.

2. Στους παρόντες Κανονισμούς «ιδιωτική

σχολή»

σημαίνει

Ερμηνεία.

μη

δημόσια

σχολή

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δε διέπεται από ειδικό
νόμο.
«σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» ή «σχολή», σημαίνει
εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο γίνονται δεκτά μόνο
πρόσωπα

που

αποφοίτησαν

από

σχολείο

μέσης

εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης ή που κατέχουν άλλο ισοδύναμο προσόν και στο οποίο οι κλάδοι
σπουδών έχουν διάρκεια ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού
έτους πλήρους φοίτησης ή, σε περίπτωση μερικής
φοίτησης, διάρκεια που αντιστοιχεί σε ένα πλήρες
ακαδημαϊκό έτος και απολήγουν σε ακαδημαϊκά ή
επαγγελματικά προσόντα ανώτερα εκείνων των σχολείων
μέσης εκπαίδευσης.
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Συνοπτικός
τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
3.7.1998
24.4.2008.

3.-(1) Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολών καταβάλλουν στο

Τέλη και
δικαιώματα.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού-

(α) ∆ικαιώματα για την εξέταση(i)

δήλωσης για ίδρυση και λειτουργία
ιδιωτικής σχολής, εγγραφή κλάδου
σπουδών, είτε κατά την ίδρυση της
σχολής είτε σε μεταγενέστερο στάδιο
και αλλαγή στοιχείων, και

(ii)

αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγησηπιστοποίηση κλάδου σπουδών,

(β) δικαιώματα επιθεώρησης,

(γ) τέλη για

την εγγραφή ιδιωτικής σχολής και

κλάδων σπουδών στο Μητρώο

Ιδιωτικών Σχολών

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και για την εγγραφή κλάδου
σπουδών στο Μητρώο Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων Πιστοποιημένων Κλάδων Σπουδών, και
(δ) τέλη εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης
κλάδου σπουδών:

Νοείται ότι για κάθε παράρτημα ιδιωτικής σχολής
καταβάλλονται χωριστά για κάθε κλάδο σπουδών τα
δικαιώματα και τέλη που αναφέρονται πιο πάνω.

(2)(α) Τα δικαιώματα εξέτασης δήλωσης ή και
αίτησης καταβάλλονται στο Λογιστήριο του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού πριν από την υποβολή της
δήλωσης/αίτησης και η σχετική απόδειξη επισυνάπτεται
στη δήλωση ή στην αίτηση.
(β) Τα δικαιώματα επιθεώρησης καταβάλλονται στο
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Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα ΙΙΙ (Ι):
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Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού το
αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους
και η σχετική απόδειξη αποστέλλεται από τη σχολή, στο
Γενικό

∆ιευθυντή

του

Υπουργείου

Παιδείας

και

Πολιτισμού.
(γ) Τα τέλη εγγραφής ιδιωτικής σχολής και κλάδων
σπουδών στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και τα τέλη εγγραφής κλάδων σπουδών στο
Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων
Κλάδων

Σπουδών

καταβάλλονται στο

Λογιστήριο

του

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ευθύς μετά την
κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της σχολής της έγκρισης. η
εγγραφή στα αντίστοιχα Μητρώα και η έκδοση των
πιστοποιητικών που προνοούνται από το νόμο γίνονται μετά
την αποστολή, από τη σχολή, της απόδειξης πληρωμής των
τελών στο Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού.
(δ)

Τα

τέλη

αξιολόγησης-πιστοποίησης

κλάδου

σπουδών καταβάλλονται ως εξής:

(i) Μετά την αποδοχή της αίτησης για εκπαιδευτική
αξιολόγηση-πιστοποίηση

ενός

κλάδου

σπουδών

καταβάλλεται στο λογιστήριο του Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, μέρος των τελών ως προκαταβολή και η
απόδειξη επισυνάπτεται στην έκθεση αυτοπαρουσίασηςαυτοαξιολόγησης.

(ii) Πριν από την ανακοίνωση της επικύρωσης από τον
Υπουργό της απόφασης του ΣΕΚΑΠ, όπως προβλέπεται στα
άρθρα 60 και 61 του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Νόμου, η σχολή ειδοποιείται, με επιστολή του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού, να καταβάλει το υπόλοιπο των τελών
αξιολόγησης - πιστοποίησης. Τα πιο πάνω τέλη αξιολόγησης
-πιστοποίησης καταβάλλονται στο λογιστήριο του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής
αποστέλλονται αμέσως, από τη σχολή, στο Γενικό ∆ιευθυντή
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με σκοπό την
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Εφημερίδα,
Παράρτημα ΙΙΙ (Ι):
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ανακοίνωση της πιο πάνω επικύρωσης.
(ιιι) Η καταβολή των τελών αξιολόγησης – πιστοποίησης,
όπως προνοείται στις υποπαραγράφους (ι) και (ιι) καθορίζεται
στον Πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των
Πίνακας.

Κανονισμών αυτών.
(ε) Καταργήθηκε.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα ΙΙΙ (I):
24.4.2008.

(3) Τα δικαιώματα εξέτασης, τα δικαιώματα επιθεώρησης, Επίσημη
τα τέλη εγγραφής στα Μητρώα και ο τρόπος καταβολής των
τελών αξιολόγησης-πιστοποίησης αναφέρονται στον Πίνακα.

Εφημερίδα,
Παράρτημα ΙΙΙ (I):
24.4.2008.
Πίνακας.

4. Οι παράγραφοι (α)(ν), (γ)(iii) και (δ) του Πίνακα των Έναρξη
παρόντων Κανονισμών τίθενται σε ισχύ από τις 3 Μαΐου
1996.

5.

Οι

περί

Ιδιωτικών

Σχολών

της ισχύος
των παρόντων
Κανονισμών.

Τριτοβάθμιας Κατάργηση.
Επίσημη

Εκπαιδεύσεως (Τέλη και ∆ικαιώματα) Κανονισμοί του 1990 Εφημερίδα,
Παράρτημα
καταργούνται.
Τρίτο (Ι):
1.6 .1990.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
(Κανονισμός 3)
(α) ∆ικαιώματα Εξέτασης
(i)

∆ήλωσης

για

την

ίδρυση

και

λειτουργία ιδιωτικής σχολής, € 854*
(ii)

∆ήλωσης για την εγγραφή ενός
κλάδου σπουδών είτε κατά την
εγγραφή ιδιωτικής σχολής είτε σε
μεταγενέστερο στάδιο, €512* συν
την πραγματική αμοιβή των μελών
της

Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής

που θα εξετάσει τα εργαστήρια, τη
βιβλιοθήκη

και

προγράμματα

τα

του

αναλυτικά

υπό

εγγραφή

κλάδου σπουδών
(iii)

∆ήλωσης για την αλλαγή στοιχείων
εγγεγραμμένου κλάδου σπουδών,
€170*

(iv)

∆ήλωσης για την αλλαγή στοιχείων
άλλων από εκείνα που αναφέρονται
σε κλάδο σπουδών, € 170*

(v)

Αίτησης

για

την

εκπαιδευτική

αξιολόγηση-πιστοποίηση
κλάδου σπουδών, € 683

ενός

*

(β) ∆ικαιώματα επιθεώρησης
Για κάθε κλάδο σπουδών που έχει φοιτητές και
επιθεωρείται, € 341* κάθε ακαδημαϊκό έτος.
(γ) Τέλη εγγραφής στα Μητρώα
(i) Για την εγγραφή ιδιωτικής σχολής, € 170*·
(ii) Για την εγγραφή ενός κλάδου σπουδών ε ί τ ε
κατά την ίδρυση της σχολής είτε σε μεταγενέστερο
στάδιο, € 170*·.
(iii)

Για κάθε αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο

*

Κ∆Π 312/2007- Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου
(Ν.33(I)/2007, όπως τροποποιήθηκε).
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σπουδών, € 170.

(δ)(ι)

Καταβάλλεται

το

ποσό

των

€1708.60,

ως

προκαταβολή, μετά την αποδοχή της αίτησης για
εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση ενός κλάδου

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα ΙΙΙ (ι):
24.4.2008.

σπουδών, και
(ii) καταβάλλεται το υπόλοιπο του τέλους αξιολόγησης –
πιστοποίησης,

πριν

από

την

ανακοίνωση

της

επικύρωσης, από τον Υπουργό, της απόφασης του
ΣΕΚΑΠ.
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