
Τακτικά Μέλη  

Τακτικά μέλη του ΕΔΔΕ μπορούν να γίνουν ενήλικα άτομα, ανεξάρτητα από φύλο, εφόσον 

υπάγονται σε μία από τις πιο κάτω περιπτώσεις και δοθεί ειδική έγκριση για την εγγραφή τους από 

το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΔΕ:  

(α) Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε θέματα διοίκησης – διαχείρισης, 

επιχειρησιακής έρευνας ή συναφών θεμάτων.  

(β) Διπλωματούχοι εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού επιπέδου οι οποίοι κατά την 

εγγραφή τους έχουν διδακτορικό σε αντικείμενα που συνάδουν με τους σκοπούς του παρόντος 

Καταστατικού και έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον δύο πρωτότυπες ή συνθετικές δημοσιεύσεις σε 

δόκιμα διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων σε θέματα 

διοίκησης – διαχείρισης, επιχειρησιακής έρευνας ή συναφών θεμάτων.  

(γ) Διπλωματούχοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού επιπέδου με Μεταπτυχιακούς 

Τίτλους Σπουδών σε θέματα διοίκησης – διαχείρισης, επιχειρησιακής έρευνας ή συναφών θεμάτων 

οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και για μία τουλάχιστον πενταετία πριν την εγγραφή τους 

εργάζονται σε συναφή θέματα σε θέσεις ευθύνης.  

(δ) Διπλωματούχοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού επιπέδου οι οποίοι κατά την 

εγγραφή τους και για μία τουλάχιστον πενταετία πριν την εγγραφή τους είναι ανώτατα στελέχη 

επιχειρήσεων (πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, γενικοί 

διευθυντές ή διευθυντές επιμέρους λειτουργιών) ή νομικών προσώπων γενικά και δημοσίων 

υπηρεσιών ή μέλη ΕΔΠ Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες). 

 (ε) Μη πτυχιούχοι οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία 

διετέλεσαν ανώτατα στελέχη εταιρειών ή νομικών προσώπων γενικά και δημοσίων υπηρεσιών, 

εφόσον τυγχάνουν ευρύτερης αναγνωρίσεως για την εμπειρία τους.  

(στ) Άτομα τα οποία είχαν κατά το παρελθόν τα προσόντα που προβλέπονται από τις πιο πάνω 

υποπαραγράφους 

(α) – (ε). Τα τακτικά μέλη θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, 

περιλαμβανομένου και του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.  

 

Πάρεδρα μέλη  

Πάρεδρα μέλη του ΕΔΔΕ μπορούν να γίνουν ενήλικα άτομα, ανεξάρτητα από φύλο, εφόσον 

υπάγονται σε μία από τις πιο κάτω περιπτώσεις και δοθεί ειδική έγκριση για την εγγραφή τους από 

το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΔΕ: 

(α) Κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος σε θέματα διοίκησης – διαχείρισης, επιχειρησιακής 

έρευνας, πληροφορικής ή συναφών θεμάτων. 

 (β) Διπλωματούχοι εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού επιπέδου σε αντικείμενα Διοίκησης 

– Διαχείρισης, Μηχανικού, Επιχειρησιακής Έρευνας, πληροφορικής ή σε συναφές θέμα μετά τρία 

χρόνια από τη λήψη του Πτυχίου τους.  

(γ) Πτυχιούχοι Τεχνολογικού επιπέδου σε αντικείμενα Διοίκησης – Διαχείρισης ή σε συναφές θέμα 

μετά πέντε χρόνια από τη λήψη του Πτυχίου τους.  



(δ) Διπλωματούχοι εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού επιπέδου ή Τεχνολογικού επιπέδου 

οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και για μία τουλάχιστον διετία είναι στελέχη που κατέχουν θέση 

ευθύνης σε επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα γενικώς και δημόσιες υπηρεσίες.  

(ε) Μη πτυχιούχοι οι οποίοι κατά την εγγραφή τους έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέσεις 

ευθύνης.  

Τα πάρεδρα μέλη μπορούν να μετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του ΕΔΔΕ και στις Γενικές 

Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου χωρίς όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Θα 

μπορούν επίσης να μετέχουν σε επιτροπές, ομάδες Εργασίας και άλλες δραστηριότητες που 

καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα πάρεδρα μέλη μετά την παρέλευση πέντε ετών από την 

εγγραφή τους και υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε όλο αυτό το διάστημα ενεργά μέλη του ΕΔΔΕ 

μπορούν με αίτησή τους και μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνουν τακτικά μέλη.  

 

Συνδεδεμένα μέλη  

Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα εφόσον ασχολούνται ή έχουν ενδιαφέρον 

να ασχοληθούν με δραστηριότητες συναφείς προς τους σκοπούς του ΕΔΔΕ και δοθεί ειδική για την 

εγγραφή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΔΕ.  

Τα συνδεδεμένα μέλη μπορούν να μετέχουν στις δραστηριότητες του ΕΔΔΕ πλην της γενικής 

συνέλευσης και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα συνδεδεμένα 

μέλη μετά την παρέλευση πέντε ετών από την εγγραφή τους και υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε 

όλο αυτό το διάστημα ενεργά μέλη του ΕΔΔΕ μπορούν με αίτησή τους και μετά από έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου να γίνουν πάρεδρα μέλη. 

 

 


