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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΚYΠΡΟΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Δίκαιο (LLM)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

της ΑΜΑΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ- ΜΥΡΩΝΑΚΗ
Υποβληθείσα στη Σχολή Νομικών και
Κοινωνικών Επιστημών για την εκπλήρωση
των απαιτήσεων για την απόκτηση του Πτυχίου του LLM

MAΡΤΙΟΣ 2017
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«ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ »

Διπλωματική Εργασία
Επιβλέπων Καθηγητής
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Αντώνιος Μανιτάκης
Εξεταστική Επιτροπή
[Ονόματα Μελών Εξεταστικής Επιτροπής]
Κοσμήτορας/Διευθυντής Προγράμματος
[Όνομα Κοσμήτορα/Διευθυντή Προγράμματος]
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Ευχαριστίες
Με την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης αισθάνομαι την ανάγκη και την
υποχρέωση να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στους ανθρώπους, οι οποίοι
βοήθησαν να πετύχω το στόχο μου.
Έτσι λοιπόν ευχαριστώ θερμά όλους τους καθηγητές που είχα σε όλη τη διάρκεια αυτού
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για τη συμπαράσταση τους και την καλή
συνεργασία και την προθυμία τους
Τους επιβλέποντες Καθηγητές μου κ. Αθανασόπουλο Κωνσταντίνο και Μανιτάκη
Αντώνιο για τις πολύτιμες συμβουλές του και ιδιαίτερα σε θέματα μεθοδολογίας.
Τον Αρχιμανδρίτη πατήρ Θεολόγο Αλεξανδράκη για την προτροπή του στο ξεκίνημα
του μεταπτυχιακού την στήριξη και τις συμβουλές του .
Όλους τους συμφοιτητές και φίλους που απέκτησα κατά την διάρκεια της φοίτησής μου
Τους ευχαριστώ για το αγκάλιασμα της ψυχής και την προσωπική μου στήριξη

Πάφος Μάρτιος 2017
Aμαλία Παπαδάκη -Μυρωνάκη
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Περίληψη
Η Δημόσια Διοίκηση είναι το σύνολο των οργάνων , των μέσων και των ενεργειών τα
οποία αποσκοπούν στην πραγμάτωση της Κυβερνητικής Πολιτικής και ταυτίζεται με το
προσωπικό , οι οποίοι σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου έχουν την αρμοδιότητα να
ενεργούν και να εκδίδουν διοικητικές πράξεις .Η

Δημόσια

Κρατική λειτουργία

αντανακλά την εικόνα της Εθνικής Οικονομίας , αφού συνδέεται με αποφάσεις που
επηρεάζουν ολοκληρωτικά την οικονομία .
Στην Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα κυριαρχεί η απαίτηση – ανάγκη για αλλαγή της
κρατικής διοίκησης. Πρέπει να αναληφθούν άμεσες και επείγουσες ενέργειες ,
προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σημαντικό ρόλο που καλείται να
διαδραματίσει στη νέα τάξη πραγμάτων που έχουν δημιουργηθεί

τόσο στην

Ευρωπαϊκή Ένωση , όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο .
Στην εργασία μου θα ασχοληθώ με την οργάνωση της Ελληνικής κρατικής διοίκησης
κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο .Θα παρουσιάσω την εξέλιξη των θεσμών από την
ίδρυση των έως σήμερα τα οργανογράμματα , τα αντικείμενα , τα προβλήματα και τις
επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, συναρμοδιότητες σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ασάφειες και κωλυσιεργία στη μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων από τη κεντρική διοίκηση σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

.Θα παρουσιαστούν προτάσεις οι οποίες κατά

την γνώμη μου μπορούν να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάσημα , τα αποτελέσματα θα
είναι εμφανή στην Δημόσια Διοίκηση και το κόστος τους θα είναι αμελητέο . Είναι
αυτό που όλοι εμείς οι Διοικητικοί λειτουργοί ονομάζουμε το αυτονόητο της Δημόσια
Διοίκηση το κατανοητό και αποδεκτό από μόνο του χωρίς να υπάρχει ανάγκη για
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ιδιαίτερες εξηγήσεις ή αποδείξεις , το οποίο και σήμερα δεν λειτουργεί και αφορά τόσο
τις συναρμοδιότητες των υπηρεσιών όσο και το προσωπικό της Δημόσια Διοίκηση
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