Σύνταγµα της Ελλάδας, 'Αρθρο 16 - (Παιδεία, τέχνη, επιστήµη)
(MEPOΣ
∆EYTEPO
Aτοµικά
και
κοινωνικά
δικαιώµατα)

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

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

3. Tα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν µπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.

4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθµίδες της,
στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που
διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική
προστασία, ανάλογα µε τις ικανότητές τους.

5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύµατα που
αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα
ιδρύµατα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, έχουν δικαίωµα να
ενισχύονται οικονοµικά από αυτό και λειτουργούν σύµφωνα µε τους νόµους
που αφορούν τους οργανισµούς τους. Συγχώνευση ή κατάτµηση ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε
αντίθετη διάταξη, όπως νόµος ορίζει. Eιδικός νόµος ορίζει όσα αφορούν τους
φοιτητικούς συλλόγους και τη συµµετοχή των σπουδαστών σ' αυτούς.

6. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι δηµόσιοι
λειτουργοί. Tο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δηµόσιο
λειτούργηµα, µε τις προϋποθέσεις που νόµος ορίζει. Tα σχετικά µε την
κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισµούς
των οικείων ιδρυµάτων. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων δεν µπορούν να παυθούν προτού λήξει σύµφωνα µε το νόµο ο
χρόνος υπηρεσίας τους παρά µόνο µε τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση
συµβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς
λειτουργούς, όπως νόµος ορίζει. Nόµος ορίζει το όριο της ηλικίας των
καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων? εωσότου εκδοθεί ο
νόµος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως µόλις λήξει

το ακαδηµαϊκό έτος µέσα στο οποίο συµπληρώνουν το εξηκοστό έβδοµο έτος
της ηλικίας τους.

7. H επαγγελµατική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Kράτος
και µε σχολές ανώτερης βαθµίδας για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από
τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόµο, που ορίζει και τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές.

8. Nόµος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την
ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Kράτος, τα
σχετικά µε την εποπτεία που ασκείται πάνω σ' αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή
κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. H σύσταση ανώτατων σχολών
από ιδιώτες απαγορεύεται.

9. O αθλητισµός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του
Kράτους.
Tο Kράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωµατείων κάθε
είδους, όπως νόµος ορίζει. Nόµος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων
που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούµενες ενώσεις σύµφωνα µε τον
προορισµό τους.

