
Ομοζπονδιζμόρ και καηανομή 

απμοδιοηήηων

pspa.uoa.gr/~ckoutalakis



Foedus, Federation (Δμπιζηοζύνη, 

πίζηη)

Έλσζε θνηλνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε 

θνηλώλ ζθνπώλ ρσξίο ηελ 

παξαίηεζε από ζεκειηώδε 

δηθαηώκαηα (unity within diversity)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ...

http://en.wikipedia.org/wiki/Federalism



Βαζικά σαπακηηπιζηικά

I. Πέξαλ ηνπ ελόο επίπεδα θπβέξλεζεο

II. Εληαία αληηπξνζώπεπζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ 
ζέζεσλ κέζα ζηνπο νκνζπνλδηαθνύο ζεζκνύο

III. Γξαπηό ζύληαγκα πνπ απνθιείεη ηε δπλαηόηεηα 
κνλνκεξνύο ηξνπνπνίεζεο

IV. Δηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθσληώλ κεηαμύ ησλ 
κεξώλ (δηθαζηήξηα, δεκνςεθίζκαηα)

V. Δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ επίιπζε δηαθνξώλ σο 
πξνο ζπκπιεξσκαηηθέο ή ζπληξέρνπζεο 
αξκνδηόηεηεο



Γιηηόρ καηαμεπιζμόρ ηων εξοςζιών

1. Οξηδόληηνο όζνλ αθνξά ηε 

λνκνζεηηθή, δηθαζηηθή θαη 

εθηειεζηηθή εμνπζία

2. Κάζεηνο ζε ό,ηη αθνξά ηηο ζρέζεηο 

κεηαμύ θεληξηθήο θπβέξλεζεο, 

θξαηηδίσλ θαη δήκσλ 
Άηππνη ζεζκνί νξηδόληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 

ησλ θξαηηδίσλ



Αποηέλεζμα ζςμβιβαζμού

 ε πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρνπλ ηζρπξέο 

πηέζεηο ηόζν γηα επξύηεξε ελόηεηα όζν 

θαη γηα ηκεκαηηθή απηνλνκία (ιόγσ 

δηαθνξεηηθώλ ζπκθεξόλησλ, 

παξαδόζεσλ, αμηώλ, παξαδόζεσλ, 

πεπνηζήζεσλ) .

 Απνηειεί ινηπόλ δηαδηθαζία γεσγξαθηθήο 

θαη όρη ιεηηνπξγηθήο δηάθξηζεο ησλ 

εμνπζηώλ

Λέξεις κλειδιά: functional and territorial regimes



Νομιμοποιηηική βάζη

• Πνιηηηθή απνδνηηθόηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηα

• Δπλαηόηεηα κεγαιύηεξεο αληαπόθξηζεο 

ζε εηεξνγελείο πξνηηκήζεηο θαη 

ζπκθέξνληα 

• Λατθή θπξηαξρία αιιά πεξηραξαθσκέλε ζε 

εδαθηθέο ελόηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ

Λέμεηο θιεηδηά: Checks and balances, input and output legitimacy



Αποδοηικόηηηα και καηανομή 

απμοδιοηήηων

 Αξρή επηθνπξηθόηεηα
– Σηις περιοτές ποσ δεν εμπίπηοσν ζηην 

αποκλειζηική αρμοδιόηηηά, η ομοζπονδιακή 

κσβέρνηζη λαμβάνει μέηρα μόνο εάν και εθόζον οι 

ζηότοι δεν μπορούν να επιηεστθούν ικανοποιηηικά 

από ηα κραηίδια και μπορούν επομένως να 

επιηεστθούν καλύηερα από ηην ομοζπονδιακή 

κσβέρνηζη

πλζ. ΕΕ άξζξ. 3 παξ. ΙΙ



Δμπειπία

 Λεηηνπξγεί θαιύηεξα ζε νκνηνγελείο 

νκνζπνλδίεο (π.ρ. Γεξκαλία)

- Άηππε νκνζπνλδηαθή ζπλεξγαζία

- Δεκηνπξγηθόο αληαγσληζκόο κεηαμύ 

επηπέδσλ

- ε πνην παξαλνκαζηή?

- Ρεαγθαλ: εζληθέο πξνδηαγξαθέο, επηπηώζεηο 

ξπζκίζεσλ, κείσζε ειιεηκκάησλ. 



Απσή επικοςπικόηηηαρ

 ε πεξηπηώζεηο απνθιεηζηηθήο 

αξκνδηόηεηαο ηεο νκνζπ. Κπβ. ηα 

θξαηίδηα κπνξνύλ λα λνκνζεηνύλ κόλν 

κεηά από εμνπζηνδόηεζε ηνπ λόκνπ (π.ρ. 

εμσηεξηθέο ζρέζεηο, ειεύζεξε θπθινθνξία, 

ηζαγέλεηα, λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ηεισλεία, 

ζηδεξόδξνκνη, ηαρπδξνκεία, 

ηειεπηθνηλσλίεο, ζπλεξγαζία ζε δεηήκαηα 

αζηπλόκεπζεο θαη εγθιεκαηηθόηεηαο).



Απσή επικοςπικόηηηαρ

 ε ηνκείο κε ηαπηόρξνλε λνκνζεηηθή 
ηθαλόηεηα, ηα θξαηίδηα κπνξνύλ λα 
λνκνζεηνύλ κόλν ζε πεξηπηώζεηο 
πνπ ε νκνζπ. Κπβ. δελ έρεη θάλεη 
ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο απηήο (π.ρ. 
αζηηθό, πνηληθό δίθαην, νξγάλσζε 
δηθαζηεξίσλ, εκπνξηθνί λόκνη, 
εξγαηηθνί λόκνη, δηαρείξηζε 
απνβιήησλ, αέξαο, ερνξύπαλζε).



Νόμοι πλαίζια

 Εθπαίδεπζε, πεξηβάιινλ, 
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ρσξνηαμία, 
ύδαηα

 Κνηλέο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη 
από ζύληαγκα

– Έξεπλα θαη ηερλνινγία, ΑΕΙ, γεσξγία

– Σαπηόρξνλε πηνζέηεζε ξπζκίζεσλ



Αποκλειζηικέρ απμοδιόηηηερ κπαηιδίων

 Εθπαίδεπζε, αζηπλνκία, ηνπηθέο 

ππνζέζεηο

 ύλαςε δηκεξώλ ζπκθσληώλ κεηαμύ 

ησλ θξαηηδίσλ 



Σςγκαηάθεζη ομοζπονδιακού 

ζςμβοςλίος

 Σξνπνπνίεζε ζπληάγκαηνο (2/3)

 Νόκνη πνπ ππνλνκεύνπλ ηε 

δηνηθεηηθή ηνπο απηνηέιεηα (60%).



Δκηελεζηικόρ ομοζπονδιζμόρ

 ην νκνζπνλδηαθό ζπκβνύιην 

ζπκκεηέρνπλ όρη αηξεηνί όπσο ζηε 

Γεξνπζία αιιά κέιε θπβεξλήζεσλ

Έιιεηςε άκεζεο δεκνθξαηηθήο 

λνκηκνπνίεζεο αιιά 

απνηειεζκαηηθόηεηα


