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ΘΕΜΑ : Ελάχιστος αριθμός εγγραφέντων μαθητών/τριών στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία 

 

 

 

Μετά από ερωτήματα τα οποία περιήλθαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το θέμα, σας 

γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

Για τη δυναμικότητα των αιθουσών των ιδιωτικών νηπιαγωγείων ισχύουν οι διατάξεις  του 

άρθρου 14 του ν.682/77 (244 Α΄), σύμφωνα με την οποία κάθε ιδιωτικό σχολείο πρέπει να έχει 

αριθμό μαθητών ανάλογο προς τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εποπτικά μέσα, τον αύλειο χώρο, 

τους κοινόχρηστους χώρους και τις εγκαταστάσεις άθλησης. Ο αριθμός αυτός δε μπορεί να 

υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα δημόσια 

σχολεία, με εξαίρεση τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, για τα οποία επιτρέπεται 

υπέρβαση κατά 10%   του αριθμού αυτού. 

Ο αριθμός μαθητών που αντιστοιχεί προς τις αίθουσες διδασκαλίας των ιδιωτικών 

σχολείων ρυθμίζεται με τις παρακάτω διατάξεις:  

α) Της περ. 8γ) της υποπαραγράφου Θ3 του ν.4093/12 (222 Α΄), σύμφωνα με την οποία 

ορίζεται ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και 

ενάμιση (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο για τα ιδιωτικά σχολεία Α/θμιας και 

Β/θμιας εκπαίδευσης. 

β) Της περ.5 της υποπαραγράφου Θ6 του ν.4093/12 (222 Α΄), σύμφωνα με την οποία 

ορίζεται ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δώδεκα (12) τετραγωνικά μέτρα και ένα 

κόμμα δύο (1,2) τετραγωνικά μέτρα ανά εκπαιδευόμενο για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία 

δυναμικότητας έως εξήντα (60) νήπια και τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία εντός παιδικών 

σταθμών του ίδιου ιδιοκτήτη. 

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι ο ελάχιστος αριθμός νηπίων 

που επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις να εγγράφονται στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία είναι 

δέκα (10) νήπια. 

ΠΡΟΣ:  α)Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ της χώρας 
 
Β)Ιδιωτικές σχολικές μονάδες 
(με τη φροντίδα των οικείων Δ/νσεων 
Α/θμιας Εκπαίδευσης) 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr


 

 2 

Υπενθυμίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ανώτερου αριθμού 

νηπίων, όπως αυτός καθορίζεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις και ο οποίος αναγράφεται 

αριθμητικώς και ολογράφως στην άδεια έκαστης ιδιωτικής σχολικής μονάδας. 

Οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας παρακαλούνται για την κατά το δυνατό 

αρτιότερη εφαρμογή και τήρηση των ανωτέρω. 
                                                           

 
 
 
                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
  
                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
 

1. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
2. Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων  

& Οργάνωσης Π.Ε. 
Τμήμα Β’ Ιδιωτικής Π/θμιας Εκπαίδευσης      
 

 
 

 
 


