
ΠΙΝΑΚΑΣ                                                                          ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α 

Αλλαγής
Επιμέρους Άρθρα Συνοπτική Περιγαφή Αλλαγής Σκοπιμότητα Αλλαγής

1 Αρθρο 2 Σκοπός

Διευρύνεται ο ορισμός από διαχείριση στερεών αποβλήτων που ισχύει 

σήμερα, διευρύνεται σε Κυκλική Οικονομία και  Διαχείριση Αποβλήτων ( 

στερών και υγρών) 

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αποβλήτων στο πλαίσιο 

της Κυκλικής Οικονομίας ( πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση κοκ)

2 Αρθρο 3 Έδρα
Να επιτρέπεται η τηλεδιάσκεψη και η ηλεκτρονική μυστική ψηφορορία για 

όλα τα θέματα, με την προυπόθεση τήρησης πιστοποιημένων διαδικασιών 

Δυνατότητα συμμετοχής μελών  ΕΕΔΣΑ και μελών οργάνων 

διοίκησης ( Δ.Σ , Μόνιμες Επιτροπές κλπ) εξ αποστάσεως  

από όλη την Ελλάδα

3 Άρθρο 4 Μέλη
Τα επίτιμα μέλη να οριζόνται με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ ( όχι με 

απόφαση ΓΣ όπως ισχύει σήμερα)  

Ευελιξία στο Δ.Σ για ορισμό  επιτίμων μελών που έχουν 

προσφέρει στην ΕΕΔΣΑ ή στα θέματα ΚΟ-Διαχείρισης 

Αποβλήτων

4 Άρθρο 4 Μέλη

Για την εγγραφή νέου μέλους ναν απαιτείται η πρόταση 1 τακτικού μέλους 

(αντι για 2 που ισχύει σήμερα)     και  η αίτηση του υποψήφιου μέλους να 

εξετάζεται από το ΔΣ ή την ΕΕ

Διευκόλυνση στην εγγραφή νέων μελών , με τήρηση της 

αρχής της πρότασης αλλά από 1 μέλος

5 Άρθρο 6 Όργανα 
Για να υπάρχει Δικαίωμα Εκλογής , πρέπει ο υποψήφιος να έχει την ιδιότητα 

μέλους  τουλ.6 μήνες προ των εκλογών  ( αντί για 1 έτος που ισχύει σήμερα) 

Μεγαλύτερη ευχέρεια για συμμετοχή υποψηφίων σε 

εκλογές 

6 Αρθρο 7.7 Γ.Σ
 Να προβλεφθεί η ηλεκτρονική μυστική ψηφορορία στις Γ.Σ, με την 

προυπόθεση τήρησης πιστοποιημένων διαδικασιών

Δυνατότητα συμμετοχής μελών ΕΕΔΣΑ στις Γ.Σ. εξ 

αποστάσεως  από όλη την Ελλάδα

7
Αρθρο 7.8 Γ.Σ και 

άρθρο 8 .3 ΔΣ

  Ο προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων να εγκρίνεται από το ΔΣ  και την 

ευθύνη σύνταξης ο Ταμίας του ΔΣ και όχι να απαιτείται έγκριση από ΓΣ και 

σύνταξη από ΔΣ  όπως ισχύει σήμερα

Ευελιξια στην έγκριση του προϋπολογισμού από το όργανο 

(ΔΣ) με  την ευθύνη της σύνταξης να την έχει ο Ταμίας του ΔΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΕΔΣΑ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΣΥΜΦΩΝΩ  Η ΔΙΑΦΩΝΩ ( με αντιπρόταση αν υπάρχει)
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ΠΙΝΑΚΑΣ                                                                          ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α 

Αλλαγής
Επιμέρους Άρθρα Συνοπτική Περιγαφή Αλλαγής Σκοπιμότητα Αλλαγής

8 Αρθρο 8 Δ.Σ 

Το ΔΣ  να έχει πέραν του Αντιπρόεδρου που αναπληρώνει τον Πρόεδρο για 

πάσης φύσης θέματα, και επιπλέον εντεταλμένο Αντιπροέοδρο με ειδική 

αρμοδιότητα που θα καθορίζει το ΔΣ 

Δυνατότητα να υπάρχει εξειδικευμένη ανάθεση 

αρμοδιοτήτων για σημαντικά θέματα από το ΔΣ

9 Αρθρο 8.1.8 Δ.Σ 

 Όριο θητείων 4 για την ιδιότητα του μέλους ΔΣ ( αντί για 3 που ισχύει 

σήμερα)  ή εναλλακτικά  3  θητείες για μόνο για την θέση Προέδρου χωρίς 

όριο για το ΔΣ ( αντί για 3 θητείες στο ΔΣ που ισχύει σήμερα(

Αϋξηση σημερινού ορίου 3 θητείων , χωρίς αλλαγή της 

φιλοσοφίας ύπαρξης ορίου με στόχο την αξιοποίηση 

πολύτιμων στελεχών γιια περισσότερο ( αλλά ορισμένο) 

χρόνο  σε θέσεις διοίκησης .

10 Αρθρο 14 Πόροι
Το κόστος εγγραφών / συνδρομών να αναπροσαρμόζεται ανά 2ετία με 

αυξημένη πλειοψηφία του ΔΣ

Ευελιξια για κοστος συνδρομών στο ΔΣ αναλόγως 

οικονομικών δυνατοτήτων μελών

11 Αρθρο 14 Πόροι
Η ΓΣ ορίζει της προυποθέσεις για διαγραφές / ρυθμίσεις και το ΔΣ 

αποφασίζει κατά περίπτωση με αυξημένη πλειψοφία

Ευελιξια για ρυθμισεις /διαγραφές συνδρομών/οφειλων από 

το ΔΣ με κανόνες που θέτει η ΓΣ

12

Αρθρο 15 Μονιμες 

Ομαδες Εργασίας 

ΜΟΕ

Να μετονομαστεί από Μόνιμες  Ομάδες Εργασίας ( που ισχύει σήμερα) σε 

Μόνιμες Ομάδες Εργασίας ή/και Γραμματείες ή/και Επιτροπές ή/και άλλα 

συναφή οργανωτικά σχήματα

Ευελιξια για τρόπο οργάνωσης των επιτροπών

13

Αρθρο 15 Μονιμες 

Ομαδες Εργασίας 

ΜΟΕ

 Ο αριθμός / αντικείμενο και τρόπος οργάνωσης καθορίζετια από το ΔΣ και 

δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση ΓΣ
Ευελιξια για τρόπο οργάνωσης των επιτροπών


