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Περίληψη 

 

Η παρούσα µελέτη αποτελεί προσπάθεια προσέγγισης της εθνικής περιβαλλοντικής 

πολιτικής υπό το πρίσµα της ∆ιοικητικής Επιστήµης και πιο συγκεκριµένα της κλάδου 

Ανάλυσης ∆ηµόσιας Πολιτικής.   

Οι αρµόδιοι δηµόσιοι φορείς για την προστασία του περιβάλλοντος µελετώνται ως 

συστήµατα / οργανώσεις και όλοι µαζί ως ένα σύστηµα, µία οργάνωση που ως αρµοδιότητα 

έχει την διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας(έγκριση περιβαλλοντικών όρων, 

έλεγχοι - επιθεωρήσεις). Μελετώνται οι υφιστάµενοι διοικητικοί ελεγκτικοί µηχανισµοί για 

την προστασία του περιβάλλοντος µε έµφαση στις ελεγκτικές διαδικασίες των βιοµηχανικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη κατάσταση (ως προς τις δοµές 

/ τα συστήµατα και το ανθρώπινο δυναµικό) της ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το ζήτηµα 

της περιβαλλοντικής προστασίας αποτελεί δηµόσιο πρόβληµα για τον κλάδο της Ανάλυσης 

∆ηµόσιας Πολιτικής 

Αναµφισβήτητα ο βαθµός περιβαλλοντικής αξιολόγησης των διοικητικών πράξεων και του 

επιπέδου σχεδιασµού των δηµόσιων περιβαλλοντικών πολιτικών έχει βελτιωθεί τα 

τελευταία χρόνια παρά το γεγονός ότι βρισκόµαστε σε όχι τόσο καλό σηµείο σχετικά µε 

άλλες αναπτυγµένες χώρες σε παγκόσµια κλίµακα. Αυτό µπορεί να συνέβη λόγω πολλών 
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παραγόντων, όπως του περιβαλλοντικού ρεύµατος (που «ήρθε» από τη ∆ύση), των επιταγών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω Οδηγιών, Στρατηγικών κ.ά.   

Η ήδη προβληµατική Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, χαρακτηριζόµενη από πολλούς 

διοικητικούς επιστήµονες ως ο «Μεγάλος Ασθενής», δυσκολεύεται να αντιµετωπίσει ένα 

τέτοιο θέµα µε ορθολογικό τρόπο. Η δυσκαµψία και η στατικότητα της δηµόσιας διοίκησης 

επηρεάζει και το δηµόσιο πρόβληµα «προστασία του περιβάλλοντος». 

Αυτό που παρατηρείται στο θέµα της περιβαλλοντικής προστασίας  είναι η πολυδιάσπαση 

στο επίπεδο κεντρικού σχεδιασµού των περιβαλλοντικών πολιτικών και παρεµβάσεων και 

στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η πολυδιάσπαση και κατακερµατισµός καθώς και 

αλληλεπικάλυψη των αρµοδιοτήτων όσον αφορά την άσκηση της περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας, όπως είναι οι αδειοδοτήσεις και οι έλεγχοι σε  διάφορα έργα και 

δραστηριότητες, και οι ασαφείς ρυθµίσεις, επιτείνουν τη διστακτικότητα και την 

κωλυσιεργία των δηµοσίων υπηρεσιών.  

Για την προστασία του Περιβάλλοντος βλέπουµε την εµπλοκή έξι ∆ηµοσίων Υπηρεσιών – 

οργανώσεων – Συστηµάτων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Περιφερειακών και 

Νοµαρχιακών Υπηρεσιών/ ∆ιευθύνσεων και επτά άλλων συναρµόδιων Υπηρεσιών / 

∆ιευθύνσεων άλλων Υπουργείων (σε κεντρικό επίπεδο). Ο υπερδιογκωµένος διοικητικά 

σχεδιασµός σε τοµεακό και διατοµεακό επίπεδο θεωρείται µία από τις αιτίες της 

προβληµατικής εφαρµογή της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής.   

Χαρακτηριστικά, για τις βιοµηχανικές δραστηριότητες, η αρµοδιότητα των ελέγχων για 

κάποιες κατηγορίες (µεγάλης και µεσαίας όχλησης) ανήκει στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε), ήτοι στο 

Τµήµα Βιοµηχανιών της ∆ιεύθυνσης Ε.Α.Ρ.Θ.. Για ορισµένες δραστηριότητες από την 

κατηγορία µικρής όχλησης, η αρµοδιότητα έχει µεταβιβαστεί στην Περιφέρεια και για τις 

υπόλοιπες δραστηριότητες της ΑΙΙ καθώς και την Β (χαµηλής όχλησης) Κατηγορία η 

αρµοδιότητα ανήκει στο Τµήµα Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην 

οποία λειτουργεί η µονάδα. 

Όσο περισσότεροι είναι οι εµπλεκόµενοι φορείς τόσο περιπλοκότερη και είναι η 

επικοινωνία µεταξύ των φορέων, και κατά συνέπεια, ο συντονισµός δυσχερέστερος. 

Η παρούσα µελέτη στοχεύει να αναλύσει την υφιστάµενη κατάσταση στις διοικητικές 

διαδικασίες ελέγχων για την προστασία του περιβάλλοντος βάσει της µεταρρυθµιστικής 

πολιτικής για την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, την Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (New Public 

Management). Στα πλαίσια αυτής της τάσης, προτείνεται ένα νέο οργανωτικό δίκτυο 



 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ (∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2007) 
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html 

διοικητικού ελεγκτικού µηχανισµού για την περιβαλλοντική προστασία βάσει του 

ορθολογικού µοντέλου του Simon. Εντός της προτεινόµενης οργανωτικής δοµής 

προτείνονται οι εξής εσωτερικές αλλαγές – µεταρρυθµίσεις: 

� Οργανωσιακή Μάθηση στις δηµόσιες υπηρεσίες 

� Απλοποίηση – Κωδικοποίηση ∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών 

� Αποτελεσµατικότητα – Αποδοτικότητα ως στόχος των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών 

� Συντονισµός µεταξύ των αρµοδίων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών – Επικοινωνία. 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τη συγγραφή της παρούσας εργασίας περιλαµβάνει 

τη µελέτη ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, µελέτη νοµοθετικών 

κειµένων και καταγεγραµµένων πρακτικών, εκθέσεων που καταρτίστηκαν από φορείς 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Πραγµατοποιήθηκαν αναζητήσεις σε επίσηµους 

δικτυακούς κόµβους φορέων που δραστηριοποιούνται στον δηµόσιο τοµέα και το 

περιβάλλον γενικότερα. Σηµαντική υπήρξε η συµβολή της επικοινωνίας µε υπεύθυνους της 

Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF (World Wide Fund 

for Nature) Ελλάς.      


