Neapolis University
HEPHAESTUS Repository

http://hephaestus.nup.ac.cy

Department of Law

Master in International and European Business Law (LLM)

2017

þÿ¤¿ ½¿¼¹ºÌ º±¸µÃÄÎÂ ÃÅ³ºÁÌÄ·Ã·Â º±¹
þÿ»µ¹Ä¿ÅÁ³¯±Â ¼·Ç±½¹Ã¼Î½
þÿº±Ä±À¿»-¼·Ã·Â Ä·Â ´¹±Æ¸¿Á¬Â µ½ÄÌÂ
þÿÄ·Â •ÅÁÉÀ±Êº®Â ˆ½ÉÃ·Â: À±Á¿ÍÃ±
þÿº±Ä¬ÃÄ±Ã·, Ä¬Ãµ¹Â µ½´µÇÌ¼µ½·Â µÀ±½µºÄ¯¼
þÿ£ÄÅ»¹±½ÌÂ, ‘Á¹ÃÄµ¯´¿Å
þÿ ÁÌ³Á±¼¼± ”¹µ¸½-Â º±¹ •ÅÁÉÀ±ÊºÌ Ÿ¹º¿½¿¼¹ºÌ ”¯º±¹¿, £Ç¿»® •¿¼¹ºÎ½ º±¹ š¿¹½É½¹ºÎ½
þÿ•À¹ÃÄ·¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ®¼¹¿ •µ¬À¿»¹Â ¬Æ¿Å
http://hdl.handle.net/11728/10049
Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

Σχολή Νομικής και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Νομικής
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο (LLM)

Θέμα:
«Το νομικό καθεστώς συγκρότησης και λειτουργίας
μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: παρούσα κατάσταση,
τάσεις ενδεχόμενης επανεκτίμησης.»
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Στυλιανός Αριστείδου
Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 1163403908

Επιβλέπων: Δρ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Πάφος, 2017

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Στο παρόν στάδιο θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν στο να φέρω εις πέρας
την συγκεκριμένη διπλωματική μου εργασία αφιερώνοντας τον ελεύθερο τους χρόνο.
Σημαντική αλλά και πολύτιμη ήταν η βοήθεια του Επιβλέποντα Καθηγητή μου κ.
Κωνσταντίνου Αθανασόπουλου, όπου με την βοήθεια, την καθοδήγηση αλλά και την
στήριξη που μου παρείχε όλο αυτό το διάστημα κατάφερα να ολοκληρώσω την
διπλωματική μου εργασία.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οικογένειά μου για όλη την στήριξη και
συμπαράσταση τους.
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Πρόλογος
Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες
της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός σκοπός της εν λόγω εργασίας, αναφέρεται
σχετικά η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται στο
πλαίσιο της ανάλυσης των στοιχείων της μελέτης του νομικού καθεστώτος
συγκρότησης και λειτουργίας των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς στην
Ε.Ε.
Ως εκ τούτου, και προκειμένου η εν λόγω εργασία να θεωρείται ορθή και
αποτελεσματική ως προς τα στοιχεία που εξετάζει, διαχωρίζεται σχετικά σε δύο (2)
κεφάλαια, με πρώτο εκείνο της μλέτης του Φαινομένου της Διαφθοράς σε μια
Κοινωνία στις Μέρες μας και Σχετικοί Λόγοι Δημιουργίας του και στο δεύτερο
κεφάλαιο αναφέρονται στο Φαινόμενο της Διαφθοράς στην Ε.Ε. Καθώς και Νομκοί
Τρόποι Αντιμετώπισής του.
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