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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1948:

Με το άρθρο 5 του Α .Ν .800/1948 ιδρύεται η "εν
Θεσσαλονίκη Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών
Σπουδών", ως ίδιο Ν .Π .Ι.Δ. υπό την υποπτεία του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Η Σχολή διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται α
πό αντιπροσώπους υπουργείων, επιμελητηρίων, ορ
γανισμών δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

1956:

Με το αριθμ. 1/1956 Β.Δ. ψηφίζεται ο Εσωτερικός
Κανονισμός λειτουργίας της Σχολής, με τον οποίο
καθορίζονται η φύση και ο σκοπός της Σχολής,
καθώς και ο χρόνος φοίτησης για την απόκτηση
πτυχίου (τριετής).

1957:

Αρχίζει η λειτουργία της Σχολής με την εισαγωγή
των πρώτων σπουδαστών.

1958:

Η Σχολή μετονομάζεται σε "Ανωτάτη Σχολή Βιο
μηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης" και καθίστα
ται ισότιμη προς τις αντίστοιχες πανεπιστημιακές
Σχολές. Η φοίτηση στη Σχολή γίνεται τετραετής
(άρθρο 17 Ν.Δ. 3876/58). Η εποπτεία της Σχολής
ασκείται από το Υπουργείο Βιομηχανίας.

1962:

Εκδίδεται το αριθμ. 153/1962 Β.Δ. για την οργά
νωση και λειτουργία της Σχολής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.Δ. 3876/58. Η Σχο
λή διοικείται πλέον από Διοικητικό Συμβούλιο,
που διορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Έ τσι η εποπτεία επί της Σχο
λής ασκείται από το Υπουργείο Παιδείας.

1966:

Η Σχολή μετονομάζεται σε "Ανωτάτη Βιομηχανική
Σχολή Θεσσαλονίκης" και λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ.
(Ν.Δ. 4578/1966). Η διοίκηση της Σχολής ασκείται
από προσωρινή πενταμελή Σύγκλητο έως ότου εκδοθεί ο νέος Οργανισμός λειτουργίας της.

1973:

Αρχίζει να απονέμει τα πρώτα διδακτορικά διπλώ
ματα.

1974:

Η πανεπιστημιακή οργάνωση εισάγεται στη Σχο
λή. Η διοίκηση από τότε ασκείται από τον Πρύτα
νη και τη Σύγκλητο.

1979:

Ιδρύεται το Κέντρο Οικονομικών και Βιομηχανι
κών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Π.Δ. 484/1979).

1985:

Με το Π.Δ. 436/1985 η Σχολή χωρίζεται σε δύο
Τμήματα: Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και
το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

1986:

Απόφαση της Συγκλήτου για τη μετατροπή του
Κ.Ο.Β.Ε. από Ν .Π .Δ.Δ. σε Ν.Π .Ι.Δ.

1987:

Απόφαση της Συγκλήτου για τη μετονομασία της
Σχολής σε «Αλεξάνδρειο Μακεδονικό Πανεπιστή
μιο Κοινωνικών Επιστημών».
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