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2.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα στοχεύει στο να παρουσιάσει μια εικόνα της βιβλιογραφίας των
σύγχρονων οικονομικών της εργασίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό
επίπεδο και να εφαρμόσει υποδείγματα και εμπειρικές τεχνικές που έχουν διδαχθεί σε
προ-πτυχιακό επίπεδο σε βασικά μαθήματα της Μικροοικονομικής και
Μακροοικονομικής σε θέματα που αφορούν στην αγορά εργασίας. Επίσης στοχεύει
να εισάγει το σπουδαστή στις βασικές αρχές της πρόνοιας και φροντίδας μέσα από
την ανάπτυξη των βασικών αρχών σχεδιασμού, οργάνωσης και χρηματοδότησης
επιμέρους συστημάτων δημόσιας και ιδιωτικής φροντίδας.
Επίσης είναι η μελέτη του επιστημονικού αντικειμένου της Κοινωνικής

Πολιτικής, αλλά και της κοινωνικής πολιτικής ως πεδίου κοινωνικής
παρέμβασης. Στόχος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις πολιτικές,
οικονομικές και ιδεολογικές επιδράσεις στη διαμόρφωση κοινωνικής
πολιτικής, καθώς και τον τρόπο που η κοινωνική πολιτική απαντά στα
κοινωνικά προβλήματα. Κεντρική έννοια του μαθήματος αποτελεί η ανάλυση
της έννοιας του κράτους πρόνοιας και των διαφορετικών μοντέλων κράτους
πρόνοιας.

2.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορούν οι σπουδαστές να περιγράψουν τα βασικά
χαρακτηριστικά και τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές εργασίας των αναπτυγμένων
χωρών, να χρησιμοποιούν τις βασικές τεχνικές αριστοποίησης έτσι ώστε να λύνουν
προβλήματα σχετικά με μεγέθη της αγοράς εργασίας (απασχόληση, μισθοί), καθώς
και να αξιολογούν τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας για την αγορά εργασίας
σε θέματα σχετικά με τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας, την επίδραση των
εργατικών ενώσεων, τις θεωρίες του “αποτελεσματικού μισθού”, την επίδραση των
ελάχιστων μισθών και επιδομάτων ανεργίας στην ανεργία.
Επίσης
 Η εισαγωγή του σπουδαστή στις υφιστάμενες αντιλήψεις περί συστημάτων
πρόνοιας και Φροντίδας σε επίπεδο σχεδιασμού, διαχείρισης, χρηματοδότησης.
 Η γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος
πρόνοιας και Φροντίδας.
 Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των σπουδαστών σχετικά με τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των επιμέρους συστημάτων πρόνοιας και
Φροντίδας.
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Περίγραμμα Μαθήματος:

Κοινωνική πολιτική και Κοινωνική Εργασία .
Μεθοδολογική προσέγγιση του αντικειμένου της Κοινωνικής Πολιτικής.
Ανάλυση βασικών εννοιών στην κοινωνική πολιτική: κοινωνικές ανάγκες,
κοινωνικά προβλήματα, κοινωνικά δικαιώματα, ισότητα, κοινωνική
δικαιοσύνη, κοινωνικές υπηρεσίες.
Ορισμός του κράτους πρόνοιας και διαφοροποίησή του από τα προηγούμενα
συστήματα κοινωνικής προστασίας. Κριτική παρουσίαση των κύριων
θεωρητικών προσεγγίσεων της κοινωνικής πολιτικής και του Ευρωπαϊκού
Μοντέλου κράτους πρόνοιας. Σύγχρονα πρότυπα κρατών πρόνοιας.
Χαρακτηριστικά του Ελληνικού κράτους πρόνοιας.
Σχέση οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής. Η έννοια του ?ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος
Τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στα σύγχρονα κράτη πρόνοιας:
δημόσιος, ιδιωτικός κερδοσκοπικός, ο ?τρίτος? τομέας και τα άτυπα δίκτυα
φροντίδας.
Τομείς κοινωνικής πολιτικής. Παραδείγματα: κοινωνική ασφάλιση,
απασχόληση
Οι ανθρώπινες ανάγκες και ο θεσμός της κοινωνικής πρόνοιας. Κοινωνικό πρόβλημα,
κοινωνική ανάγκη, κοινωνικά δικαιώματα πρόνοιας. Θεωρίες κοινωνικής πρόνοιας
(θεωρία της Κοινωνικής Ισορροπίας, Θεωρία της Κοινωνικής Σύγκρουσης, Θεωρία
της Κοινωνικής Δράσης). Φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Μορφές κοινωνικής
πρόνοιας. Χρηματοδότηση πρόνοιας. Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις.

Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας
Α. H κοινωνική λειτουργία του κράτους. Η σχέση της με την οικονομική, την
ιδεολογική και την κατασταλτική λειτουργία.
Β. Τα κοινωνικά δικαιώματα ως νομική έκφραση της κοινωνικής λειτουργίας του
κράτους. Κοινωνιολογικός και νομικός ορισμός. Η ιστορική εμφάνιση και εξέλιξη
των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η ελληνική συνταγματική ιστορία των κοινωνικών
δικαιωμάτων.
Γ. Οι θεσμοί κοινωνικής προστασίας στον κόσμο: τα μοντέλα του κοινωνικού
κράτους. Το αγγλοσαξονικό πρότυπο. Το ευρωπαϊκό ηπειρωτικό πρότυπο. Το
σκανδιναβικό πρότυπο. Η κοινωνική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα
κοινωνικά δικαιώματα στη Λ. Αμερική. Εναλλακτικές εμπειρίες.
Δ. Κοινωνικά δικαιώματα και συνταγματική αναθεώρηση του 2001. Η αρχή του
κοινωνικού κράτους στο Σύνταγμα και ο συσχετισμός των κοινωνικών και πολιτικών
δυνάμεων. Τα νέα κοινωνικά δικαιώματα.
Ε. Θεσμοί κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ. Η αρχή του κοινωνικού κράτους στην
εποχή της ΟΝΕ. Τα κοινωνικά δικαιώματα μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Η
αναδιάρθρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων στην ΕΕ: από την κεϋνσιανή στη
νεοφιλελεύθερη διαχείριση
ΣT. Κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές και νομικές όψεις της κρίσης των θεσμών
κοινωνικής προστασίας: το δικαίωμα στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην

εκπαίδευση.
H. Η αυτορρύθμιση: μορφή αμφισβήτησης ή διεύρυνσης των κοινωνικών
δικαιωμάτων; Το παράδειγμα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και του
εργατικού δικαίου.
Ε. Κράτος και ανενέργεια του νόμου στο παράδειγμα των κοινωνικών δικαιωμάτων

4.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Η επιτυχής έκβαση του μαθήματος πραγματοποιείται με την συμμετοχή των
σπουδαστών σε δύο εξετάσεις (ενδιάμεση & τελική γραπτή εξέταση) και μια
γραπτή εργασία η οποία μπορεί να είναι μελέτη περίπτωσης (case study).
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