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Κοινωνικά δικαιώματα 
 

Μια δεύτερη γενιά δικαιωμάτων που κατοχυρώθηκαν για τους πολίτες είναι τα 

κοινωνικά δικαιώματα. Η πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχών στους 

πολίτες ώστε να απολαμβάνουν όλοι τα στοιχειώδη αγαθά. Το Σύνταγμα 

κατοχυρώνει τα κοινωνικά δικαιώματα της παιδείας, της εργασίας, της υγείας και του 

περιβάλλοντος, της κοινωνικής πρόνοιας και στέγασης, της κοινωνικής ασφάλισης 

και την προστασία της οικογένειας και της μητρότητας.  

Δικαίωμα της παιδείας: Η μόρφωση και η πνευματική καλλιέργεια του πολίτη 

αποτελούν προϋποθέσεις για την ουσιαστική συμμετοχή στα κοινά. Εξάλλου οι 

σύγχρονες τεχνολογίες και οι γνώσεις που απαιτούνται για την εργασία σήμερα 

προϋποθέτουν ένα βασικό επίπεδο εκπαίδευσης πολύ υψηλότερο από παλαιότερα. 

Έτσι είναι κατοχυρωμένη η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (δημοτικό και 

γυμνάσιο) καθώς και η επαγγελματική εκπαίδευση. Επίσης, προβλέπεται δωρεάν 

παιδεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε δημόσιες δομές. Στο ίδιο πλαίσιο 

εντάσσονται παροχές όπως η δωρεάν διανομή βιβλίων, η απογόρευση καταβολής 

διδάκτρων για τα δημόσια σχολεία, η ίδρυση βιβλιοθηκών κλπ. 

Δικαίωμα της εργασίας: «Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το 

Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης...» άρθρο 22 παρ. 1 

του Συντάγματος. Η ανεργία αποτελεί σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα σε όλες τις 

σύγχρονες κοινωνίες. Η Πολιτεία οφείλει να δημιουργεί συνθήκες απασχόλησης για 

όλα τα άτομα, μέσα από την κοινωνική πολιτική, να μειώσει την ανεργία και να 

εξασφαλίσει τη δυνατότητα απασχόλησης για όλους όσους επιθυμούν να εργαστούν. 

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και οι επιδοτήσεις θέσεων εργασίας 

μέσω του ΟΑΕΔ αποτελούν τέτοιες προσπάθειες.  

Δικαίωμα κοινωνικής πρόνοιας: Η Πολιτεία μεριμνά για ειδικές παροχές σε ομάδες 

όπως οι ανάπηροι, οι άνεργοι, οι πολύτεκνοι, η υποχρεωτική ασφάλισης όλων των 

εργαζομένων, το δικαίωμα της προστασίας του γάμου και της μητρότητας.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Σε κάθε μία από τις  παρακάτω προτάσεις βάλε σε κύκλο αν είναι Σωστή ή Λάθος: 

 

Α. Η εννιάχρονη εκπαίδευση (δημοτικό και γυμνάσιο) είναι υποχρεωτική για κάθε 

πολίτη.       Σωστό    Λάθος 

Β. Η Πολιτεία δεν έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας.      

Σωστό   Λάθος 

Γ. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και οι επιδοτήσεις θέσεων εργασίας 

μέσω ΟΑΕΔ είναι ένας τρόπος με τον οποίο η Πολιτεία επιλέγει να συμβάλλει στη 

δημιουργία συνθηκών απασχόλησης.         Σωστό     Λάθος 

Δ. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι μια μορφή κοινωνικής παροχής από το 

κράτος.      Σωστό     Λάθος 

Ε. Οι γνώσεις που απαιτούνται για την εργασία σήμερα προϋποθέτουν ένα βασικό 

επίπεδο εκπαίδευσης πολύ υψηλότερο από παλαιότερα.      Σωστό       Λάθος 


