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Δύο βαζικοί θεζμοί

 Κπβέξλεζε: ραξάζζεη ηελ γεληθή 

πνιηηηθή, ηηο πξνηεξαηόηεηεο, 

ιακβάλεη απνθάζεηο, επηβιέπεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο

 Γηνίθεζε: ζέηεη ζε εθαξκνγή 



Τπειρ καηηγοπίερ

 Πξνεδξηθή

 Κνηλνβνπιεπηηθή

 Ηκηπξνεδξηθή



Το Πποεδπικό ζύζηημα

 Δθινγέο γηα Πξόεδξν θαη 

θνηλνβνύιην

 Ο πξόεδξνο δηνξίδεη ηνπο 

ππνπξγνύο ηεο θπβέξλεζεο νη 

νπνίνη δηνηθνύλ ηα ππνπξγεία



Το Πποεδπικό ζύζηημα

 Γελ απαηηείηαη ςήθνο εκπηζηνζύλεο από ηε 
βνπιή.

 Βνπιή θαη πξόεδξνο δηαζέηνπλ κεγάιν βαζκό 
απηνλνκίαο

 Σπρλά ηα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο δελ 
κπνξνύλ λα θαηέρνπλ ηαπηόρξνλα ηε βνπιεπηηθή 
ηδηόηεηα

 Τα κέιε ηεο βνπιήο ππνρξενύληαη ζε παξαίηεζε 
εάλ επηζπκνύλ λα ππεξεηήζνπλ ζηελ θπβέξλεζε. 



Το Πποεδπικό ζύζηημα

 Τν ζύζηεκα απηό ππνρξεώλεη ηελ 

εθηειεζηηθή εμνπζία λα ζπλδηαιέγεηαη κε 

ηελ λνκνζεηηθή ώζηε λα επηηπγράλεηαη κηα 

ακνηβαία ηζνξξνπία θαη έιεγρνο.

 Τν ζύζηεκα ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά σο 

αζηαζέο ιόγσ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ ηεο 

εμνπζίαο



ΗΠΑ

 Απνθπγή νπνηαζδήπνηε εμέιημεο 

ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ζε έκβξπν 

ηεο  κνλαξρίαο, κε παξάιιειε 

εμαζθάιηζε ηεο απνθαζηζηηθόηεηαο, 

ελεξγεηηθόηεηαο , κπζηηθόηεηαο θαη 

ηαρύηεηαο ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ (1787)



ΗΠΑ

 Πξόεδξνο κε ηζρπξό Κνγθξέζν

 4εηήο ζεηεία, γηα δύν ην πνιύ ζεηείεο 

(1951)

 Αληηπξόεδξνο: επηιέγεηαη από ηνπο 

ππνςήθηνπο πξνέδξνπο



ΗΠΑ

 Τν Κνγθξέζν κπνξεί λα θαζαηξέζεη 

Πξόεδξν κόλν κέζσ άζθεζεο δίσμεο γηα 

πξνδνζία, δσξνδνθία ή άιια ζεκαληηθά 

εγθιήκαηα ή πηαίζκαηα

 Ο πξόεδξνο δελ έρεη ηε εμνπζία λα 

δηαιύζεη ην Κνγθξέζν θαη λα πξνθεξύμεη 

εθινγέο



ΗΠΑ –Αμοιβαίορ έλεγσορ

 Ο πξόεδξνο είλαη αξρεγόο ηνπ ζηξαηνύ, 

όκσο ην θνγθξέζν θεξύζζεη πόιεκν

 Απαηηείηαη ε έγθξηζε ηνπ Κνγθξέζνπ γηα 

ην δηνξηζκό κειώλ ηεο θπβέξλεζεο 

 Απαηηείηαη ε έγθξηζε ηνπ θνγθξέζνπ γηα 

ηελ ππνγξαθή δηεζλώλ ζπλζεθώλ

 Ο πξόεδξνο έρεη κόλν ηε αξκνδηόηεηα ηεο 

λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο



ΗΠΑ – Αμοιβαίορ έλεγσορ

 Ο πξόεδξνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

αζθήζεη βέην ζηε λνκνζεζία ην 

νπνίν όκσο ην θνγθξέζν κπνξεί λα 

παξαθάκςεη

 Τν θνγθξέζν έρεη ηνλ έιεγρν ησλ 

θξαηηθώλ δαπαλώλ



Εκλογέρ ζηιρ ΗΠΑ

 Πξνεδξία 4 έηε

 Γεξνπζία 6 ρξόληα

 Βνπιή Αληηπξνζώπσλ: 2 ρξόληα



Ο δπόμορ ππορ ηην Οςάζινγκηον 

και ηην κοινή γνώμη

 Ο Πξόεδξνο σο ν πην ζεκαληηθόο 

ινκπίζηαο ηνπ έζλνπο

 Η δπλαηόηεηα άκεζεο πξόζβαζεο 

ζην ιαό.



Κοινοβοςλεςηικό ζύζηημα

 Δθινγή Κνηλνβνπιίνπ

– Τν νπνίν δηνξίδεη θαη παύεη ηελ 

θπβέξλεζε (πξσζππνπξγό θαη 

ππνπξγηθό ζπκβνύιην)

 Σρέζε εμάξηεζεο όρη πιήξνπο 

δηάθξηζεο ξόισλ



Κοινοβοςλεςηικό ζύζηημα

Τα θπβεξλώληα θόκκαηα πξνέξρνληαη από 

ην θνηλνβνύιην θαη ινγνδνηνύλ ζε απηό. 

Γελ ππάξρεη αζπκβίβαζην

Η θπβέξλεζε κπνξεί λα δηαιύζεη ηε Βνπιή 

θαη λα πξνθεξύμεη πξόσξεο εθινγέο

Η θπβέξλεζε ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά κέζσ 

ελόο ΥΣ ζην νπνίν πξνεδξεύεη ν 

πξσζππνπξγόο ή θαγθειάξηνο σο 

πξώηνο κεηαμύ ίζσλ.



Κοινοβοςλεςηικό ζύζηημα

Α) ρώξεο κε ηζρπξέο πιεηνςεθηθέο 
θπβεξλήζεηο (Βξεηαλία)

Β) Κπβεξλήζεηο κεηνςεθίαο θαη 
ζπλαζπηζκνύ (πρ. Γεξκαλία, 
Οιιαλδία, Βέιγην) 

Ψήθνο αλνρήο (Σνπεδία΄, Γαλία, 
Ννξβεγία).



Κοινοβοςλεςηικό ζύζηημα –

Σσημαηιζμόρ κςβέπνηζηρ

Θεηηθή ςήθνο εκπηζηνζύλεο (απόιπηε 
πιεηνςεθία) – π.ρ. Γεξκαλία

Αξλεηηθή ςήθνο εκπηζηνζύλεο (αξθεί 
λα κελ θαηαςεθηζηεί από ηελ 
απόιπηε πιεηνςεθία) – π.ρ. Σνπεδία

Γελ γίλεηαη ςεθνθνξία – π.ρ. Γαλία



Κοινοβοςλεςηικό ζύζηημα

Τξία ζρήκαηα νξγάλσζεο:
 Κπξηαξρία ηνπ ππνπξγηθνύ ζπκβνπιίνπ (π.ρ 

Φηιαλδία θαη Οιιαλδία– ιόγσ ζπλαζπηζκώλ 
θπβεξλήζεσλ)

 Πξσζππνπξγνθεληξηθά (απόξξνηα ηεο 
εμνπζίαο ηνπ πξσζππνπξγνύ λα δηνξίδεη θαη 
λα παύεη ηνπο ππνπξγνύο ηνπ π.ρ. Γεξκαλία –
δεκνθξαηίαο ηεο θαγθειαξίαο ν νπνίνο είλαη ν 
βαζηθόο ππόινγνο ζην Κνηλνβνύιην)

 Υπνπξγνθεληξηθά (πρ. Γεξκαλία ιόγσ 
ζπκκαρηθώλ θπβεξλήζεσλ)



Ο πόλορ ηος απσηγού ηος κπάηοςρ

Δζηκνηππηθό ζηνηρείν σο ζύκβνιν ηεο 

ελόηεηαο 

Κιεξνλνκηθό (π.ρ. Βξεηαλία, Βέιγην, 

Γαλία, Οιιαλδία, Ιζπαλία, Σνπεδία))

Αηξεηό (έκκεζα) (π.ρ. Απζηξία, 

Γεξκαλία, Διιάδα, Ιηαιία)



Ημι-πποεδπικά ζςζηήμαηα (dual 

executive)

 Αηξεηό αμίσκα πξνέδξνπ κε άκεζε 

εθινγή θαη εθηεηακέλεο εμνπζίεο κε 

ύπαξμε πξσζππνπξγνύ, θαη ΥΣ κε 

εθηειεζηηθέο εμνπζίεο πνπ ινγνδνηεί 

ζην θνηλνβνύιην θαη παξακέλνπλ 

ζηε ζέζε ηνπο όζν έρνπλ ηελ 

εκπηζηνζύλε ηεο Βνπιήο



Ημι-πποεδπικά ζςζηήμαηα

 O πξόεδξνο έρεη γεληθέο επνπηηθέο 
αξκνδηόηεηεο

 Ο πξόεδξνο έρεη εηδηθέο εμνπζίεο  ζηηο 
δηεζλείο ππνζέζεηο

 Γηνξίδεη ηνπο ππνπξγνύο θαη ηνλ 
πξσζππνπξγό

 Πξνθεξύζζεη δεκνςήθηζκα

 Αζθεί βέην ζε λνκνζεηήκαηα

 Γηαιύεη ην θνηλνβνύιην



Ημι-πποεδπικά ζςζηήμαηα

 Ο πξσζππνπξγόο είλαη ππεύζπλνο 

γηα ηηο θαζεκεξηλέο εζσηεξηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο θπβέξλεζεο 



Γαλλία 1958 -

 Νηε Γθσι

 1962 Άκεζε εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ

 2000 – κείσζε πξνεδξηθήο ζεηείαο 

από 7 ζε πέληε ρξόληα κε δηθαίσκα 

επαλεθινγήο



Γαλλία

 Πξόεδξνο εγγπεηήο αλεμαξηεζίαο θαη 
ζπληάγκαηνο

 Δπηθεθαιήο ελόπισλ δπλάκεσλ

 Γηαπξαγκαηεύεηαη δηεζλείο ζπλζήθεο

 Πξνθεξύζζεη δεκνςήθηζκα

 Γηνξίδεη αλώηαηνπο δηθαζηέο θαη δεκόζηνπο 
ιεηηνπξγνύο

 Γηαιύεη ηε Βνπιή

 Γελ έρεη δηθαίσκα άζθεζεο βέην ζε 
λνκνζεηήκαηα

 Γηνξίδεη ηνλ πξσζππνπξγό 



Γαλλία

Κάησ Βνπιή από 577

Γεξνπζία από 321 – έκκεζε εθινγή 

κέζσ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα 9 

έηε – αλαλέσζε 1/3

Δθινγηθό ζύζηεκα δύν γύξσλ θαη γηα 

βνπιεπηηθέο θαη πξνεδξηθέο εθινγέο


