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ΑΡΘΡΟ 16 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 

1. Η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι 
ελεύθερες. Η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση 
του Κράτους. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της 
διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο 
Σύνταγµα 

2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει 
σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή 
των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής 
συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους 
πολίτες. 

 

∆ιεθνής Σύµβαση ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (Ν. 

2101/1992 ΦΕΚ 

 

άρθ. 5 

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη σέβονται την ευθύνη, το δικαίωµα και το 

καθήκον που έχουν οι γονείς ή , κατά περίπτωση, τα µέλη της 

διευρυµένης οικογένειας ή της κοινότητας, όπως προβλέπεται από τα 

τοπικά έθιµα, οι επίτροποι ή άλλα πρόσωπα που έχουν νόµιµα την 

ευθύνη για το παιδί, να του παρέχουν, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται 

στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του, τον προσανατολισµό και τις 

κατάλληλες συµβουλές για την άσκηση των δικαιωµάτων που του 



αναγνωρίζει η παρούσα Σύµβαση. 

 

άρθ.8  

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να σέβονται 

το δικαίωµα του παιδιού για διατήρηση της ταυτότητάς του, 

συµπεριλαµβανοµένων της ιθαγένειάς του, του ονόµατός του και των 

οικογενειακών σχέσεών του, όπως αυτά αναγνωρίζονται από το νόµο, 

χωρίς παράνοµη ανάµιξη. 

2. Εάν ένα παιδί στερείται παράνοµα ορισµένα ή όλα τα στοιχεία που 

συνιστούν την ταυτότητά του, τα Συµβαλλόµενα Κράτη οφείλουν να του 

παράσχουν κατάλληλη υποστήριξη και προστασία, ώστε η ταυτότητά του 

να αποκατασταθεί το συντοµότερο δυνατόν. 

 

άρθ.29 

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη συµφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού 

πρέπει να αποσκοπεί: 

α. Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη 

δυνατή ανάπτυξη των χαρισµάτων του και των σωµατικών και 

πνευµατικών ικανοτήτων του. 

β. Στην ανάπτυξη του σεβασµού για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις 

θεµελιώδεις ελευθερίες και για τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη 

των Ηνωµένων Εθνών. 

γ. Στην ανάπτυξη του σεβασµού για τους γονείς του παιδιού, την 

ταυτότητά του, τη γλώσσα του και τις πολιτιστικές του αξίες, καθώς και 

του σεβασµού του για τις εθνικές αξίες της χώρας στην οποία ζει, της 

χώρας από την οποία µπορεί να κατάγεται και για τους πολιτισµούς που 

διαφέρουν από το δικό του. 

δ. Στην προετοιµασία του παιδιού για µία υπεύθυνη ζωή σε µία ελεύθερη 

κοινωνία µέσα σε πνεύµα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των 

φύλων και φιλίας ανάµεσα σε όλους του λαούς και τις εθνικιστικές, 

εθνικές και θρησκευτικές οµάδες και στα πρόσωπα αυτόχθονης 

καταγωγής. 

ε. Στην ανάπτυξη του σεβασµού για το φυσικό περιβάλλον. 

2. Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 28 δεν µπορεί να 

ερµηνευτεί µε τρόπο που να θίγει την ελευθερία των φυσικών ή νοµικών 



προσώπων για τη δηµιουργία και τη διεύθυνση εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων, υπό τον όρο ότι θα τηρούνται οι εκφρασµένες στην παρ. 1 

του παρόντος άρθρου αρχές και ότι η παρεχόµενη στα ιδρύµατα αυτά 

εκπαίδευση θα είναι σύµφωνη µε τις ελάχιστες προδιαγραφές που θα έχει 

ορίσει το Κράτος. 


