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ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιάννης Πέντας, Πολιτικός Επιστήμων 
 

2o Θέμα οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους 2006 
 

Το ζήτημα του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου στην εποχή μας. 

Α. Υποστηρίζεται ότι το κοινωνικό κράτος αντιστρατεύεται την οικονομική ελευθερία και 

δραστηριότητα. Επιβεβαιώνεται τούτο στην πρόσφατη ιστορική εμπειρία; 

Β. Ποια η σχέση της αρχής του Κοινωνικού Κράτους με την αρχή του φιλελεύθερου κράτους στην 

σύγχρονη εποχή; 

Γ. Πως επηρεάζουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Συντάγματος 1975/1986/2001 τα κοινωνικά και 

τα ατομικά δικαιώματα; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 2006
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Μετάβαση από το φιλελεύθερο κράτος στο κοινωνικό κράτος της ώριμης νεωτερικότητας. (1) 

 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: 

- Περιγραφή των στοιχείων που συγκροτούν το κοινωνικό κράτος όπως αυτό δομήθηκε κατά την 

περίοδο του φορντικού παραγωγικού μοντέλου με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. (2) (3) 

- Συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής αρχής και των κοινωνικών δικαιωμάτων. (4) 

- Η οικονομική ελευθερία σύμφωνα με το Σύνταγμα. (5) (6) 
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- Συνταγματική κατοχύρωση της φιλελεύθερης αρχής και των ατομικών δικαιωμάτων. (7) 

- Περιγραφή της σχέσης των δύο αρχών. Αρμονική συνύπαρξη και ισορροπία μέσω της ανάπτυξης 

του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου. (8) 

- Παράθεση απόψεων. J. Rawls 

- H κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων εξασφαλίζει εκτεταμένη συναίνεση και άρα 

νομιμοποίηση σύμφωνα με τις απόψεις του Μ. Weber. (9) 

- Παγκοσμιοποίηση. Ορισμοί. Συνέπειες διαδικασίας παγκοσμιοποίησης υπό το νεοφιλελεύθερο 

πρόταγμα στα κοινωνικά δικαιώματα και στο κοινωνικό κράτος. (10) 

- Παράθεση περιεχομένου και επεξήγηση διατάξεων άρθρου 25 του Συντάγματος (αρχή του 

Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, αρχή της αναλογικότητας, αρχή της τριτενέργειας). 

- Συνέπειες στα κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα (περαιτέρω ανάπτυξη και θωράκιση των ήδη 

υπαρχόντων). (11) 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Προβολή της δυνατότητας και αναγκαιότητας της συνύπαρξης των αρχών του Κοινωνικού 

Κράτους και του φιλελεύθερου κράτους με στόχο την εξασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας της 

Δημοκρατίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας της Διοίκησης. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Θ. Σακελλαρόπουλος «Αναζητώντας το νέο κοινωνικό κράτος». 

2. Δ. Χαραλάμπης «Δημοκρατία και Παγκοσμιοποίηση». 

3. Κείμενα του Ν. Μουζέλη και Κ. Τσουκαλά. 

4. Σύνταγμα της Ελλάδος 1975/1986/2001. 

5. Δ. Τσάτσος «Συνταγματικό Δίκαιο». 

6. Κ. Χρυσόγονος «Τα ατομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα». 

7. Ε. Βενιζέλος «Το αναθεωρητικό κεκτημένο» 

8. Α. Μακρυδημήτρης «Κράτος και Κοινωνία Πολιτών». 

9. D. Held «Μοντέλα Δημοκρατίας». 

10. D. Held – Mc Grew «Παγκοσμιοποίηση – αντιπαγκοσμιοποίηση». 

11. Ε. Βενιζέλος «Το αναθεωρητικό κεκτημένο. 

 


