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Θέμα 3ο (30 Ιουνίου 2003) : 

 

Υποστηρίζεται ότι το κοινωνικό κράτος αντιστρατεύεται την οικονομική ελευθερία και 

δραστηριότητα. Επιβεβαιώνεται τούτο στην πρόσφατη ιστορική εμπειρία και πώς επηρεάζει η 

αρχή της επικουρικής δράσης του κράτους  

τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα; 

…………………………………………………. 

Ως κοινωνικό κράτος μπορεί να οριστεί το κράτος όπου η κρατική εξουσία λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα θετικά και αρνητικά μέτρα για τη διασφάλιση και προαγωγή των κοινωνικών αναγκών 

και κοινωνικών παροχών, μέσω της κοινωνικής παρέμβασης. Όπως και στο κράτος δικαίου, έτσι 

και στο άμεσα συνδεδεμένο με αυτό κοινωνικό κράτος η συνταγματική του κατοχύρωση βρίσκεται 

στο άρθρο 25 παράγραφο 1 του ελληνικού Συντάγματος, το οποίο προστέθηκε με την αναθεώρηση 

του 2001.  

Η αρχή του κοινωνικού κράτους σε σύγκριση με την αρχή του κράτους δικαίου βρίσκεται σε πολύ 

λιγότερη δεσμευτική θέση από την πλευρά της κρατικής εξουσίας, καθώς τα δικαιώματα που 

απαρτίζουν την αρχή του κράτους δικαίου είναι δικαστικά αξιώσιμα και αγώγιμα, ενώ τα 

δικαιώματα που αποτελούν την αρχή του κοινωνικού κράτους εναπόκεινται στην διακριτική 

ευχέρεια της πολιτείας και του νομοθέτη αν και σε ποιο βαθμό θα τα υλοποιήσει μέσω παροχικής 

πολιτικής. Παραδείγματα έκφανσης της αρχής του κοινωνικού κράτους αποτελούν τα κοινωνικά 

δικαιώματα. Αυτά, συνοπτικά είναι τα κάτωθι : 
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Το δικαίωμα στο γάμο και την οικογένεια (η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και 

προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την 

προστασία του Κράτους), το δικαίωμα στην υγεία (το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών 

και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την 

περίθαλψη των απόρων), το δικαίωμα στην παιδεία (όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν 

παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια), το δικαίωμα στον αθλητισμό (ο 

αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους), το δικαίωμα στην 

εργασία (η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη 

δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του 

εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού), καθώς και το δικαίωμα στην κοινωνική 

ασφάλιση (το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων). 

Από την άλλη πλευρά βρίσκεται το δικαίωμα το κάθε ατόμου στην οικονομική ελευθερία και την 

ελεύθερη ανάπτυξη της οικονομικής του δραστηριότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 

του ελληνικού Συντάγματος καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά 

του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν 

προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.  

Με τον όρο προσωπικότητα μπορεί να οριστεί το σύνολο των αστάθμιστων στοιχείων που 

απαρτίζουν και εξειδικεύουν την υπόσταση του κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου. Φορείς του 

δικαιώματος είναι όλοι οι έλληνες πολίτες, καθώς και οι αλλοδαποί, ενώ αποδέκτης είναι η κρατική 

εξουσία στο σύνολό της (εκτελεστική, νομοθετική δικαστική). Μια από τις πολλές εκφάνσεις της 

ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας είναι και η ελεύθερη ανάπτυξη της οικονομικής 

προσωπικότητας και δραστηριότητας του ατόμου. 

Έτσι, η οικονομική ελευθερία μπορεί να εμφανίζεται υπό τη μορφή της δυνατότητας ελευθερίας 

των συμβάσεων (απαγόρευση εξαναγκασμού του ατόμου σε υποχρεωτικές συμβάσεις, καθώς και 

ελεύθερος καθορισμός του περιεχόμενου της σύμβασης και του προσώπου του 

αντισυμβαλλόμενου), η ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας (στην οποία μπορεί να 

τίθενται περιορισμοί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος), καθώς και η 

ελευθερία της εργασίας και της επιλογής του επαγγέλματος (με την έννοια ότι ο χρόνος και ο τόπος 

της εργασίας, καθώς και η πραγματική επιλογή εργασίας μπορούν να περιοριστούν για 

συγκεκριμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως την απαίτηση έκδοσης άδειας ασκήσεως για 

ορισμένο επάγγελμα). 

Όπως γίνεται φανερό από τα ανωτέρω, η οικονομική ελευθερία και δραστηριότητα δεν είναι 

απολύτως ελεύθερη, αλλά περιορίζεται από τον επικουρικό χαρακτήρα που έχει το κράτος στην 

άσκηση και στη θέση περιορισμών στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, με σκοπό την 
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προαγωγή του κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους και εν τέλει την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος. 

Συνεπώς, η άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, και συνεπώς και της 

οικονομικής ελευθερίας δεν είναι απόλυτη και χωρίς περιορισμούς. Περιορίζεται καταρχήν από την 

άσκηση των δικαιωμάτων των άλλων φορέων (ιδιωτών), από το ίδιο το Σύνταγμα, καθώς και από 

τον νόμο, όταν αυτό επιτρέπεται βάσει ρητής συνταγματικής διάταξης για την έκδοση εκτελεστικού 

του Συντάγματος νόμου. 

Το δικαίωμα στην οικονομική ελευθερία μπορεί να περιοριστεί συνταγματικά με τους κάτωθι 

αναφερόμενους τρόπους. Συγκεκριμένα: 

Στο άρθρο 48 του Συντάγματος ορίζεται η θεσμοθετημένη αναστολή μερικών δικαιωμάτων όταν 

κηρυχθεί η Χώρα σε κατάσταση πολιορκίας. Ειδικά, με απόφασή της η Βουλή μπορεί να 

αναστέλλει την ισχύ του συνόλου ή μέρους των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφος 4, 6, 8, 9, 

11, 12 παράγραφοι 1 έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφος 3, 23, 96 παράγραφος 4 και 97. 

Επιπλέον, το Σύνταγμα θέτει την απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, δηλαδή 

την άσκηση του δικαιώματος για σκοπού άλλους από αυτούς για τους οποίους έχει θεσμοθετηθεί 

από το ίδιο. Πρόκειται για περιστατικά που κρίνονται συγκεκριμένα, όπως η θέση καταχρηστικών 

όρων στις συναλλαγές. 

Καταφανής περιορισμός της οικονομικής ελευθερίας έναντι του κοινωνικού κράτους δικαίου 

αποτελεί ο περιορισμός μέσω του χρέους της κοινωνικής και της εθνικής αλληλεγγύης. 

Συγκεκριμένα, το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του 

χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης, ωστόσο ο περιορισμός των δικαιωμάτων για τον 

λόγο αυτό δεν πρέπει να προσβάλλει την ελεύθερη ανάπτυξη της οικονομικής προσωπικότητας του 

ατόμου και να μην ξεπερνά τα εύλογα μέτρα του περιορισμού.  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι για χάρη του κοινωνικού κράτους δεν επιτρέπεται να καταργηθεί 

πλήρως η οικονομική ελευθερία, καθώς οι ανωτέρω περιορισμοί τίθενται και αυτοί υπό 

περιορισμούς. Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί της οικονομικής ελευθερίας οφείλουν να έχουν γενικό 

περιεχόμενο έτσι ώστε να μην παραβλάπτουν την αρχή της ισότητας, οι περιορισμοί να 

δικαιολογούνται από συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος, να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας και τέλος να μη παραβλάπτουν 

τον σκληρό πυρήνα του δικαιώματος, δηλαδή την ίδια την προστατευτική βάση θεσμοθέτησης 

αυτού. 
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