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Νομιμοποιηηική βάζη

• Πνιηηηθή απνδνηηθόηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηα

• Γπλαηόηεηα κεγαιύηεξεο 

αληαπόθξηζεο ζε εηεξνγελείο 

πξνηηκήζεηο θαη ζπκθέξνληα 

Λέμεηο θιεηδηά: Checks and balances, input and output legitimacy



Γεπμανία - Εκηελεζηικόρ 

ομοζπονδιζμόρ

 ην νκνζπνλδηαθό ζπκβνύιην 

ζπκκεηέρνπλ όρη αηξεηνί όπσο ζηε 

Γεξνπζία αιιά κέιε θπβεξλήζεσλ

ησλ θξαηηδίσλ.

 Έιιεηςε άκεζεο δεκνθξαηηθήο 

λνκηκνπνίεζεο αιιά 

απνηειεζκαηηθόηεηα



Γεπμανία – ζςγκπόηηζη ηων 

νομοθεηικών ζωμάηων

669 κέιε ηεο Κάησ Βνπιήο.

Σα 328 εθιέγνληαη κε ην ζύζηεκα ηεο ιίζηαο.

328 εθιέγνληαη από άκεζα από εθινγηθέο 
πεξηθέξεηεο κε κέζν πιεζπζκό 125.000 
θαηνίθνπο

16 ζπκπιεξσκαηηθέο πνπ εμαξηώληαη από 
ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα πνζνζηά ηεο 
άκεζεο θαη έκκεζεο εληνιήο πνπ 
ζπγθέληξσζαλ ηα θόκκαηα 



Γεπμανία – ζςγκπόηηζη ηων 

νομοθεηικών ζωμάηων

Άλσ Βνπιή

Καζέλα από ηα 16 θξαηίδηα έρνπλ από 3-6 

έδξεο αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκό ηνπο. 

Γηαζηξεβιώζεηο: Η Βόξεηα Ρελαλία 

Βεζηθαιία κε πιεζπζκό 18 εθαη. Έρεη 1 

έδξα αλά 3 εθαη θαηνίθνπο ελώ ε Βξέκε κε 

πιεζπζκό 0,7 εθαη. Έρεη κηα έδξα αλά 

0,23 εθαη.



Ομοζπονδιακή κςβέπνηζη

 Γηνξίδεηαη από ηνλ πξόεδξν κεηά 

από πξόηαζε ηνπ θαγθειάξηνπ ν 

νπνίνο εθιέγεηαη από ηελ θάησ 

βνπιή



Γεπμανία - Κπαηίδια

Καζέλα έρεη ηε δηθή ηνπ Βνπιή θαη 

δηνξίδεη ηε δηθή ηνπ θπβέξλεζε θαη 

πξσζππνπξγό.

Βεξνιίλν, Βξέκε Ακβνύξγν έρνπλ 

κνλνεπίπεδε θπβέξλεζε θαη 

εθιέγνπλ δήκαξρν αληί γηα 

θπβεξλήηε



Καηανομή απμοδιοηήηων

– Οκνζπνλδία: αζθάιηζε, άκπλα, 

εμσηεξηθέο ππνζέζεηο, εζληθή αζθάιεηα, 

απηνθηλεηόδξνκνη, ηειεπηθνηλσλίεο, 

επηζηήκεο θαη έξεπλα, ελέξγεηα, 

βηνκεραλία, γεσξγία, πγεία, 

πεξηβάιινλ.



Καηανομή απμοδιοηήηων

Κξαηίδηα:

- πνιηηηζκόο, δηθαηνζύλε, 

εθπαίδεπζε, αζηπλνκία, ππεξεζίεο 

πγείαο



Τοπική αςηοδιοίκηζη

Ννκαξρία (kreis)

Κνηλόηεηα (gemeinde) – κέζνο όξνο θαηνίθσλ 10.000 από 
1.000 πνπ ήηαλ πξηλ ην 1968

άκεζε θαη έκκεζε εθινγή ηνπ δεκάξρνπ

ε αζηηθέο πεξηνρέο (117) ζπλδπάδνληαη νη εμνπζίεο ησλ δύν 
ζε αζηηθέο λνκαξρίεο (stadtekreise)

Αξκνδηόηεηεο: ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο, απνξξίκκαηα, 
ζπληήξεζε δξόκσλ, ππεξεζίεο πγείαο 

Έκθαζε ζηε δηνηθεηηθή εθαξκνγή

Έιεγρνο λνκηκόηεηαο ησλ θνηλνηήησλ από ηηο λνκαξρίεο



Κοινέρ πολιηικέρ

Γηακόξθσζε θαη από θνηλνύ 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο αλώηεξεο 

εθπαίδεπζεο, έξεπλαο, 

πεξηθεξεηαθώλ ππνδνκώλ, γεσξγία, 

πξνζηαζία πεξηβάιινληνο



ΗΠΑ

 Αξρή ακνηβαίσλ ειέγρσλ θαη 

ηζνξξνπηώλ - Αξρή δηάθξηζεο 

εμνπζηώλ

 πγθξόηεζε ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο 

πξνζαξκνγήο ζε εηεξνγελείο 

πξνηηκήζεηο θαη ζπκθέξνληα θαη όρη 

ηόζν ζηε βάζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο 



ΗΠΑ

 Οκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε

– Αξρηθά πεξηνξηζκέλνο ξόινο ζηε 

εμσηεξηθή πνιηηηθή  θαη άκπλα, 

ηζαγέλεηα, θνηλό λόκηζκα, ξύζκηζε ηνπ 

εκπνξίνπ κεηαμύ ησλ πνιηηεηώλ



Δομή ομοζπονδιακήρ κςβέπνηζηρ

Δθηειεζηηθή εμνπζία

- Πξόεδξνο

έκκεζε εθινγή γηα ηεηξαεηή 

ζεηεία από όινπο ηνπο πνιίηεο άλσ 

ησλ 18 εηώλ κέζσ ελόο εθιεθηνξηθνύ 

ζώκαηνο γηα 2 ζεηείεο

- Αληηπξόεδξνο 



Δομή ομοζπονδιακήρ κςβέπνηζηρ

 Τπεύζπλνο γηα εθηέιεζε λόκσλ

 Κεξύζζεη πόιεκν, 

δηαπξαγκαηεύεηαη, θαη ζπλνκνινγεί 

δηεζλείο ζπλζήθεο, πξνηείλεη 

λνκνζρέδηα



Νομοθεηική εξοςζία

 Κνλγξέζν

– Βνπιή αληηπξνζώπσλ – εθιέγεηαη γηα 2 έηε 

από κνλνεδξηθέο πεξηθέξεηεο

– Γεξνπζία (Senate) – εθιέγνληαη γηα έμη ρξόληα. 

ε θάζε πνιηηεία αληηζηνηρνύλ 2 γεξνπζηαζηέο 

. Κάζε 2 έηε αλαλεώλεηαη ην 1/3 ηνπ ζώκαηνο

 Ο πξόεδξνο δελ έρεη δηθαίσκα δηάιπζεο 

ηνπ θνλγθξέζνπ γηα πξνζθπγή ζε 

πξόσξεο εθινγέο



Νομοθεηική εξοςζία

 Κάζε πξόηαζε πξέπεη λα ςεθηζζεί θαη 

από ηα δύν ζώκαηα

 Σέινο ππνγξάθεηαη από ηνλ πξόεδξν ν 

νπνίνο κπνξεί λα αζθήζεηο βέην. Σν βέην 

απηό κπνξεί λα παξαθακθζεί κόλν αλ ηα 

δύν ζώκαηα μαλαςεθίζνπλ ηελ πξόηαζε 

κε πιεηνςεθία 2/3.



Καηανομή απμοδιοηήηων

Οη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηηδίσλ

Όιεο ηηο αξκνδηόηεηεο εθηόο από απηέο 

πνπ αλαηίζεληαη ζηελ νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε ξεηά από ην ζύλη.

Αζηηθό θαη πνηληθό δίθαην, εθπαίδεπζε, 

θνηλσληθή πξόλνηα, πγεία

Δπηξξνή νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο κέζσ 

λόκσλ πιαηζίσλ 



Πολιηείερ 

Σάζε ζύγθιηζεο σο πξνο ηε δνκή θαη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο

Λόγσ θηλεηηθόηεηαο θαη ξπζκηζηηθνύ 

αληαγσληζκνύ

Γηαζέηνπλ ζύληαγκα



Πολιηείερ

 Κπβεξλήηεο – εθιέγεηαη γηα 4 έηε –

ζε κεξηθέο πνιηηείεο κπνξεί λα αλ 

επαλεθιεγεί κηα κόλν θνξά

 πνιηηεηαθή λνκνζεηηθή εμνπζία, 

ζπλήζσο δύν ζώκαηα

 πνιηηεηαθά δηθαζηήξηα



Τοπική αςηοδιοίκηζη

 Η ζπγθξόηεζε επαθίεηαη ζηηο πνιηηείεο νη 

νπνίεο κπνξνύλ θαη λα ηηο θαηαξγήζνπλ

 Σάζε ζύγθιηζεο

– Κνκεηείεο (counties): απνζπγθεληξσκέλεο 

κνλάδεο ζηηο νπνίεο έρνπλ κεηαβηβαζηεί 

αξκνδηόηεηεο ηεο πνιηηείαο.

• Αζηηθέο θνηλόηεηεο (city governments)

• Κνηλόηεηεο (townships)



Τοπική αςηοδιοίκηζη

 ε αληίζεζε κε ηελ Κνκεηεία ε 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε ιεηηνπξγεί 

πεξηζζόηεξν σο ζώκα 

αληηπξνζώπσλ ησλ ηνπηθώλ 

ζπκθεξόλησλ παξά σο 

εθπξόζσπνο ηεο Πνιηηείαο



Κομηηείερ

 Αλαιακβάλνπλ δηνηθεηηθέο 
αξκνδηόηεηεο θαη επηβνιήο ηνπ 
λόκνπ όπνπ δελ ππάξρνπλ αζηηθέο 
θνηλόηεηεο

– Αζηπλόκεπζε, ππξόζβεζε, ζπληήξεζε 
δξόκσλ, ρσξνηαμία

– Οη επηθεθαιείο (επίηξνπνη) 
αλαδεηθλύνληαη κε ηνπηθέο εθινγέο



Σςνηονιζμόρ

 Πιαίζηα λόκνπ

 Δπηρνξεγήζεηο

 Οκνζπνλδηαθέο ππεξεζίεο θαη 

νξγαληζκνί - Interstate Commerce 

Commission (1887)


