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ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ                                                       

(23-24/01/2010) 

Ο εγέηεο πξέπεη λα είλαη πξαθηηθόο θαη ξεαιηζηήο, πξέπεη όκωο λα κηιάεη ζαλ 

νξακαηηζηήο θαη ηδενιόγνο (Eric Hoffer, 1902-1983, Ακεξηθαλόο Σπγγξαθέαο). 

Αληηθαζηζηώληαο ζηελ πξναλαθεξόκελε έθθξαζε ηελ έλλνηα ηνπ εγέηε κε απηή ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, πνπ ζηελ νπζία έρνπλ ηνλ ίδην ραξαθηήξα, αληηιακβαλόκαζηε όηη ηα ζεζκηθά όξγαλα 

δηνίθεζεο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο έρνπλ έλα δηκεξέο ξόιν. Αθελόο κελ, είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ 

επίιπζε πάζεο θύζεσο πξαθηηθώλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη ηόζν κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα 

δηαρείξηζεο σο ππεξεζηαθήο κνλάδαο αιιά θαη κε ηα αλαθύπηνληα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

δηαρείξηζε ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο, αθεηέξνπ δε νθείινπλ λα θαζνξίδνπλ πνιηηηθέο γξακκέο 

θαη ηδενινγηθνύο νξίδνληεο βάζε ησλ νπνίσλ ν θνξέαο δηαρείξηζεο ζα δξνκνινγεί ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ, έρνληαο ζε θάζε πεξίπησζε σο γλώκνλα ηηο, από ην λνκηθό πιαίζην (Ν. 2742/1999), θαζνξηζκέλεο 

αξκνδηόηεηεο. 

Όξακα θαη Ιδενινγία 
 Ξεθηλώληαο από ην δεύηεξν ζθέινο ηνπ ξόινπ ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ, κπνξνύκε εθ πξώηεο 

όςεσο λα δηαπηζηώζνπκε όηη ε ζύλζεζε ηνπο, όπσο απνηππώλεηαη ζήκεξα, επηηειεί ζε κεγάιν, αλ θαη 

πνιιέο θνξέο, ζεσξεηηθό, βαζκό ηελ ππνρξέσζε άζθεζεο δηνηθεηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο θαη ζην ίδην ην πξνζηαηεπηέν αληηθείκελν. Τα πξόζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ 

θαιύπηνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ηελ αληηπξνζώπεπζε ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ελεξγό ξόιν, 

παξνπζία θαη ζεζκηθέο αξκνδηόηεηεο ζηελ δηαρείξηζε ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο. Σίγνπξα 

κπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη ππάξρεη πεξηζώξην έληαμεο ζηα ππάξρνληα ζρήκαηα θαη άιισλ θνξέσλ 
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πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε θάζε πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή, όπσο π.ρ. ησλ θπλεγεηηθώλ ζπιιόγσλ, 

ζσκαηείσλ αιηέσλ, εζεινληηθώλ νκάδσλ θ.ιπ. Γελ πξέπεη όκσο λα ιεζκνλείηαη ην γεγνλόο όηη ηα 

πνιπκειή δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ζπρλά εκθαλίδνπλ δπζιεηηνπξγίεο σο πξνο ηελ ελεξγό άζθεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπο, κε απνηέιεζκα ε πξνζπάζεηα εθπξνζώπεζεο κεγαιύηεξνπ βαζκνύ θνξέσλ ζε έλα 

ζπκβνύιην κε ζθνπό ηελ πιεξέζηεξε θαηάζεζε απόςεσλ θαη νιηζηηθόηεξε ζρεκαηνπνίεζε ηνπ 

κειινληηθνύ ξόινπ ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο λα απνηειεί ηαπηόρξνλα θαη ηξνρνπέδε ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηνλ ξόιν πνπ θαινύληαη λα δηαδξακαηίζνπλ.  

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία έρεη δείμεη όηη αθόκε θαη ε ζύλζεζε ησλ 

δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ (7 κειή έσο 11 κειή) σο έρεη ζήκεξα, εκθαλίδεη ηέηνηνπ είδνπο 

δπζιεηηνπξγίεο. Κύξηα αηηία είλαη ε εθπξνζώπεζε θνξέσλ από πξόζσπα πνπ όρη κόλν δελ έρνπλ 

θακία ζρέζε κε ηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή, όρη σο πξνο ηηο αξκνδηόηεηεο αιιά θπξίσο σο πξνο ηελ 

θπζηθή παξνπζία, αιιά ζπρλά δελ βξίζθνληαη θαλ ζηελ έδξα ή θνληά ζηελ έδξα ηνπ θνξέα 

δηαρείξηζεο. Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ε εθπξνζώπεζε παξαγόλησλ από ηα δηάθνξα 

Υπνπξγεία, ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο θξίλεηαη όρη κόλν σο απαξαίηεηε 

αιιά ζπρλά επηβεβιεκέλε (π.ρ. Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνύ Σρεδηαζκνύ, ΥΠΔΚΑ), εληνύηνηο όκσο 

ζπαλίσο ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Ο ιόγνο βέβαηα, είλαη όηη ηα πξόζσπα πνπ 

εθπξνζσπνύλ απηνύο ηνπο θνξείο, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ πξσηεύνπζα, κε 

απνηέιεζκα λα είλαη δύζθνιε ε ζπκκεηνρή θαη θπζηθή παξνπζία ηνπο ζηα ηεθηαηλόκελα ηνπ θνξέα 

δηαρείξηζεο. Έλαο από ηνπο ιόγνπο είλαη θαη ε δπζθνιία έγθξηζεο κεηαθηλήζεσλ. Καη αθξηβώο επεηδή 

δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ εμ αξρήο, ζπρλά παξνπζηάδνπλ κεδεληθή παξνπζία ζην 

ζύλνιν ησλ δηαδηθαζηώλ. Ο ιόγνο βέβαηα είλαη απιόο θαη απόιπηα δεδηθαηνινγεκέλνο. Γελ έρεη 

θαλέλα λόεκα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζε κηα δηαδηθαζία, αλ δελ δύλαηαη λα ην θάλεη όζν ζπρλά 

κπνξεί.  

Απνηέιεζκα απηήο ηεο δπιεηηνπξγίαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζήκεξα ηα πεξηζζόηεξα δηνηθεηηθά 

ζπκβνύιηα, θαη ηεο παξνπζίαο ζηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο κόλν ησλ ηνπηθώλ παξαγόλησλ, είλαη λα 

απνθηνύλ ηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα θαη θαηά ζπλέπεηα νη θνξείο δηαρείξηζεο σο όξγαλα άζθεζεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ειέγρνπ, έλα εζσζηξεθή θαη ηνπηθό ραξαθηήξα πνπ ζε θάζε 

πεξίπησζε δελ ζπλάδεη κε ηελ νπζία ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο αιιά θαη ηε γεληθόηεξε ζεώξεζε 

ησλ δεηεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνξείο δηαρείξηζεο. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη λα κεηαηξέπνληαη 

ζπρλά νη θνξείο δηαρείξηζεο ζε νρήκαηα άζθεζεο πνιηηηθήο επηπέδνπ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σε απηό 

ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί ίζσο, ην Πξαθηηθό Δπεμεξγαζίαο 68/99 ηνπ ΣηΔ, ην νπνίν θαη 

γλσκνδνηνύζε σο πξνο ηνλ απνθιεηζκό ηεο εθπξνζώπεζεο ησλ ΟΤΑ ζην ζπιινγηθό όξγαλν δηνίθεζεο 

ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο, πξάγκα πνπ δελ εθαξκόζζεθε ελ ηέιεη.   

Δπίζεο, ε ράξαμε ηεο ελ γέλεη πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη έλαο θνξέαο δηαρείξηζεο δελ κπνξεί 

λα είλαη απνκνλσκέλε από ηελ αληίζηνηρή ησλ ππνινίπσλ θνξέσλ αιιά αληίζεηα λα αθνινπζεί θαη λα 

εληάζζεηαη ζε έλα θαζνιηθό ζρήκα. Οη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο δελ είλαη απηνηειή θαη 
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απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα (κπνξεί ζπρλά λα είλαη ζε γεσγξαθηθή θιίκαθα αιιά όρη ζε ελλνηνινγηθή) 

αιιά εληάζζνληαη ζηελ ινγηθή ηεο δηθηύωζεο, όπσο αθξηβώο πξνβάιιεηαη θαη κέζα από ην Γίθηπν 

Natura 2000 θαη ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 92/43. Σε απηή ηε ινγηθή ίζσο λα πξέπεη λα εληαρζνύλ θαη 

ηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ελ ζπλόισ. Καη ην θνκβηθό ζεκείν απηήο ηεο 

δηθηύσζεο είλαη ε θεληξηθή δηνίθεζε, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπαλίσο, αλ 

όρη θαζόινπ. 

Πξαθηηθόηεηα θαη ξεαιηζκόο 
Δπαλεξρόκελνη ζην πξώην ζθέινο ηνπ ξόινπ ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ (πξαθηηθόηεηα – 

ξεαιηζκόο) κπνξνύκε εύθνια λα δηαπηζηώζνπκε όηη ν ξόινο απηόο δελ αληηκεησπίδεηαη ζπρλά κε ηε 

απαξαίηεηε πξνζνρή. Πηζαλή αηηία είλαη ε ζπρλόηεηα ζύγθιηζεο ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ. Τα 

πεξηζζόηεξα ζπγθιείλνληαη θάζε κήλα, εθηόο εθηάθησλ πεξηπηώζεσλ θαη είλαη πξνθαλέο όηη νη θαηά 

κέζν όξν 40 ώξεο εηεζίωο πνπ αλαιίζθνληαη από ηα κέιε ησλ ζπκβνπιίσλ γηα ηελ παξνπζία ηνπο 

ζην θνξέα πνπ θαινύληαη λα δηνηθήζνπλ είλαη ειάρηζηεο. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη ε πιήξεο απνπζία 

ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ από ηα θαζεκεξηλά ηεθηαηλόκελα ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο, θαη θπξίσο ε 

απνμέλσζε ηνπο από ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ πθίζηαληαη θαη πξέπεη λα επηιπζνύλ πνιιέο θνξέο 

άκεζα. Καηά ζπλέπεηα, ζπρλά δελ ππάξρεη ξεαιηζηηθό θιίκα ζηηο δηεξγαζίεο ησλ δηνηθεηηθώλ 

ζπκβνπιίσλ δηόηη, πνιύ απιά, ηα κέιε ηνπο έξρνληαη αληηκέησπα κε δεηήκαηα κε ηα νπνία δελ έρνπλ 

ηελ δένπζα επαθή θαη ηξηβή, όπσο ηνπιάρηζηνλ έρεη ην πξνζσπηθό ηνπ θνξέα πνπ δηνηθνύλ.   

Τν πξόβιεκα απηό ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα θαηαινγηζηεί ζην ίδην ην δηνηθεηηθό 

ζπκβνύιην. Δίλαη ην λνκηθό πιαίζην ηέηνην πνπ δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ελόο ξεαιηζηηθνύ θαη 

θπξίσο πξαθηηθνύ κνληέινπ δηνίθεζεο ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο. Ππξήλαο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη 

αλακθηζβήηεηα ε «εζεινληηθή» δηάζηαζε πνπ έρνπλ ηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα. Τν γεγνλόο όηη ηα 

δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα είλαη άκηζζα έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ δεκηνπξγείηαη αξρηθά ην αίζζεκα ηεο 

ππνρξέσζεο ζηελ ζπκκεηνρή ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ (δελ πιεξώλνκαη-δελ ππνρξεώλνκαη) 

ελώ απνπζηάδεη πιήξσο ην θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ζε απηά, πνπ δελ είλαη άιιν από ην νηθνλνκηθό. 

Σε θάζε πεξίπησζε, άκηζζα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα θαη ελεξγόο ζπκκεηνρή, όπσο θαη εζεινληηζκόο θαη 

δηνίθεζε δελ δύλαηαη λα ζπλππάξμνπλ.  

Γηα λα αληηιεθζεί θαλείο ην νμύκσξν ζρήκα ηεο εζεινληηθήο δηνίθεζεο αμίδεη λα πεξηγξαθεί ν 

όγθνο εξγαζηώλ πνπ θαιείηαη λα επηηειέζεη ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην άκηζζα: 

«Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην είλαη αξκόδην γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 (παξ. 2 άξζξν 15 Ν. 2742/1999). Απνθαζίδεη επίζεο γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε 

δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ νηθείνπ θνξέα, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ηε δηάζεζε ησλ πόξσλ 

ηνπ, θαζώο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλάγεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο 

θαη ηνπ πξνζηαηεπόκελνπ αληηθεηκέλνπ…». 
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Ο ξόινο ηνπ Πξνέδξνπ 
Δμεηάδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ εγέηε κε επηθέληξσζε απηή ηε θνξά ζην πξόζσπν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη θέηνο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλνηρηήο 

δηαθπβέξλεζεο, έγηλε κηα πξνζπάζεηα νξζήο εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δηάηαμεο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηα απαξαίηεηα πξνζόληα πνπ νθείιεη λα έρεη ην ζεζκηθό απηό όξγαλν («…πξόζσπν 

κε επηζηεκνληθέο γλώζεηο θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο»). 

Απηό ελδερνκέλσο λα απνηειεί ην πξώην ζεηηθό βήκα ζηελ αλακόξθσζε ηνπ ζρήκαηνο ησλ 

θνξέσλ δηαρείξηζεο ελώ θηλείηαη θαη ζην πλεύκα ησλ Μ.Κ.Ο. όπσο θαηαηέζεθε ζηελ «Πξόηαζε γηα 

έλα νινθιεξσκέλν ζεζκηθό πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο» (Οθηώβξηνο 2009). Σην ίδην 

θείκελν ζθηαγξαθείηαη ε βαξύηεηα ηεο νξζήο επηινγήο Πξνέδξνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο («Η 

εκπεηξία ηωλ ηειεπηαίωλ έμη εηώλ έρεη δείμεη όηη ε επηινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΣ ελόο ΦΔ 

θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηε ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ ηνπ ΦΔ»).  

Παξά ην αξρηθά ζεηηθό απηό βήκα, δελ παύνπλ λα πθίζηαληαη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο 

κε ηα πξναλαθεξζέληα δεηήκαηα. Ο Πξόεδξνο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαιείηαη λα επηηειέζεη 

ζπληνληζηηθό ξόιν ζε Γηνηθεηηθά Σπκβνύιηα ζηα νπνία δελ ππάξρεη πιήξεο εθπξνζώπεζε ησλ 

θνξέσλ, κε όηη απνηειέζκαηα έρεη απηό γηα ηελ επζύλε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ησλ νπνίσλ ην θέληξν 

βάξνπο είλαη ζηε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία. Καιείηαη επίζεο λα δξάζεη ππξνζβεζηηθά ζε έλα πεδίν 

έληνλσλ ζπγθξνύζεσλ, πεγή ησλ νπνίσλ είλαη θπξίσο νη ηνπηθνί παξάγνληεο αιιά θαη νη θαρππνςία 

ησλ εκπιεθόκελσλ ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο, ππεξεζηώλ (δαζαξρεία, ππεξεζίεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θ.ιπ.) ρσξίο ν ξόινο ηνπ, όπσο πξνθύπηεη θαη από ην «πξνζνληνιόγην» ηνπ, λα 

είλαη απηόο. 

Η επίηεπμε ξεαιηζηηθήο δηνίθεζεο θαη επίιπζεο πξαθηηθώλ - θαζεκεξηλώλ δεηεκάησλ 

κεηαηνπίδεηαη ζρεδόλ εμνινθιήξνπ ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ν νπνίνο εθηόο ηνπ 

ζεζκηθνύ ξόινπ πνπ θαηέρεη, θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη θαη ξόιν Γηεπζπληή ηνπ, ρσξίο θπζηθά λα 

απνδεκηώλεηαη ή λα ακείβεηαη γηα απηό. Η εθηέιεζε δηεπζπληηθώλ θαζεθόλησλ από ηνλ Πξόεδξν ηνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο πξνζθξνύεη επίζεο ζην γεγνλόο όηη ην ζεζκηθό απηό όξγαλν είλαη ηαπηόρξνλα 

ζηέιερνο θάπνηαο άιιεο ππεξεζίαο, ηδξύκαηνο θ.ιπ., ζπρλά κε απμεκέλα θαζήθνληα από ηα νπνία δελ 

κπνξεί, θπζηθά, λα απέρεη. Δπηζεκαίλεηαη ζε απηό ην ζεκείν όηη ν ζπληνληζηήο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο 

δελ εμνκνηώλεηαη κε δηεπζπληή απηνύ, θαζώο δελ λνείηαη δηεπζπληηθή ζέζε ζε επνρηθό πξνζσπηθό γηα 

ππεξεζία πνπ αλήθεη ζην επξύηεξν δεκόζην. Απνηειεί απιώο κηα επξεκαηηθή επηλόεζε γηα ηελ 

θάιπςε ηεο ζέζεο ηνπ «αλαπιεξσηή δηεπζπληή», ε νπνία ζε πνιινύο θνξείο δηαρείξηζεο δελ 

θαηνρπξώλεηαη θαλ από ηνπο Καλνληζκνύο Λεηηνπξγίαο θαη Υπεξεζηώλ. 

Πέξαλ όκσο ηεο απνπζίαο απνδεκηώζεσο γηα ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ, ην όξγαλν απηό έρεη λα 

αληηκεησπίζεη θαη έλα άιιν ζεζκηθό δεηνύκελν. Τελ ρξνληθά νξηνζεηεκέλε δπλαηόηεηα άζθεζεο ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ, θαζόηη ε ζεηεία ηνπ είλαη ηξηεηήο κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο. Μέρξηο ζηηγκήο όκσο, 
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ε εκπεηξία έρεη δείμεη όηη ε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ζπαλίσο αλαλεώλεηαη, θαζόηη, ν απεπζείαο νξηζκόο 

ηνπ από ηνλ εθάζηνηε Υπνπξγό, ζπρλά αθνινπζνύζε αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο (κε εμαίξεζε ηνλ 

ηειεπηαίν νξηζκό Πξνέδξσλ πνπ αθνινύζεζε ην ζρήκα ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο). Έηζη, ε έιιεηςε 

νηθνλνκηθνύ θηλήηξνπ -θαη ε θαηά ζπλέπεηα ζεώξεζε ηεο ζέζεσο ηνπ πξνέδξνπ σο «εζεινληηθήο»- ζε 

ζπλαξκνγή κε ηελ πεπεξαζκέλε θαη αλαζθαιή ρξνληθά άζθεζε ησλ ζνβαξώλ θαζεθόλησλ ηνπ,  

δπζρεξαίλνπλ ζεκαληηθά ην έξγν ηνπ πξνέδξνπ θαη επνκέλσο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο 

θαη ηελ ίδηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο. 

Σπκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο 

Τα Γηνηθεηηθά Σπκβνύιηα, ν ππξήλαο ηεο δηνίθεζεο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο, δπζιεηηνπξγνύλ. Καη 

επεηδή αθξηβώο ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ζύλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, δελ πξόθεηηαη λα 

αιιάμεη ηνπιάρηζηνλ, άκεζα, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα πξνζαξκνζηνύλ νη θνξείο δηαρείξηζεο ζε 

απηό ην πιαίζην θαη λα θάλνπλ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε ρξήζε απηνύ. 

Έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο βαξύηεηαο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Σ. κεηαηνπίδεηαη ζηα ρέξηα ησλ 

ππαιιήισλ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, νη νπνίνη πξέπεη κε θάζε ηξόπν λα δηεπθνιύλνπλ ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη κε πξαθηηθό ηξόπν, έζησ θαη ππό απηέο ηηο ζπλζήθεο. Βαζηθό 

κέιεκα ησλ ππαιιήισλ είλαη ε ζπλερήο δηαηήξεζε ελόο αλνηρηνύ δίαπινπ επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

Πξόεδξν, ε δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα αλαθύπηεη (ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

κπνξεί λα θάλεη εθηθηή απηήλ ελεκέξσζε, δεδνκέλνπ όηη ν Πξόεδξνο δελ έρεη θπζηθή παξνπζία ζηνλ 

θνξέα δηαρείξηζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε), ε δηεπθόιπλζε ηνπ ζηελ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Σ. (πιεξνθόξεζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο), ε όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε πιεξνθόξεζε όισλ ησλ 

κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ πεξί ησλ ηεθηαηλόκελσλ ζην θνξέα δηαρείξηζεο (απνζηνιή πξαθηηθώλ 

ζπλεδξηάζεσλ ζε όινπο, παξόληεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη κε), άζθεζε πίεζεο θαη δηαθξηηηθώλ 

«νριήζεσλ» ζε όια ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ κε ζθνπό ηελ επίηεπμε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξεο 

εθπξνζώπεζεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο αιιά θαη ηε ζηαδηαθή θαιιηέξγεηα ελόο θιίκαηνο «ππνρξεσηηθήο» 

ζπκκεηνρήο ζε απηέο. Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο ελδερνκέλσο λα απνηεινύλ θαζήθνληα ηνπ ζπληνληζηή 

ηνπ θνξέα, ζε θάζε πεξίπησζε όκσο, όινη νη ππάιιεινη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα από απηό ην 

πξίζκα, ρξεζηκνπνηώληαο ην ζπληνληζηή ηνπ θνξέα σο θεληξηθό θόκβν γηα ηε ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηώλ κε ζθνπό ηελ δηάρπζε ηνπο ελ ζπλερεία πξνο ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην.  

Πξνηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα ηεζνύλ ππό ζπδήηεζε ζε καθξνπξόζεζκε βάζε είλαη: 

a) Δθπξνζώπεζε ησλ δηαθόξσλ θνξέσλ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα κε πξόζσπα πνπ έρνπλ ηελ έδξα 

ηνπο ζηελ έδξα (ή ηνπιάρηζηνλ θνληά ζε απηή) ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

b) Απνδεκίσζε κειώλ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (νδνηπνξηθά θαη έμνδα παξαζηάζεσο) θαη θπξίσο 

ακνηβή ηνπ Πξνέδξνπ, έζησ θαη ζπκβνιηθή.  
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c) Μεηαηξνπή ησλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ από 11κειή ζε 7κειή. Αληηπξνζσπεπηηθόο νξηζκόο ησλ 

κειώλ γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζεο κηαο Π.Π. 

d) Δλίζρπζε ηνπ ξόινπ Πξνέδξνπ (ε ππνγξαθή ηνπ λα έρεη αμία γηα ζεζκηθά δεηήκαηα, π.ρ. ζε 

πεξηπηώζεηο παξαλνκίαο κέζα ζηελ Π.Π. νη νπνίεο ζα αλαθεξζνύλ θαη ζα εηζεγεζνύλ από ηνπο 

θύιαθεο, λα κπνξεί ν Πξόεδξνο λα δηεμάγεη αλαθξίζεηο). 

e) Γηθηύσζε Γηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ ζε παλειιαδηθό επίπεδν θαη εηήζηα ζπλέιεπζε Πξνέδξσλ 

Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ζε δηαθνξεηηθή θάζε θνξά έδξα Φνξέα Γηαρείξηζεο. 

f) Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνρξεσηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ από κηα (1) κεληαίσο ζε ηνπιάρηζηνλ δύν 

(2)   

g) Γηαηήξεζε ηεο ηειεπηαίαο εθαξκνζηέαο δηαδηθαζίαο επηινγήο πξνέδξσλ 

h) Αλαζεώξεζε ηεο 3εηνπο δηάξθεηαο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε δπλαηόηεηα επηινγήο 

από ηα ίδηα ηα κέιε γηα ηελ αλαλέσζε ηνπο ή κε.  

 

 

 

 


