
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑ #1 (18/10/2019): 

«Σηον εν θέμαηι διαγωνιζμό και ζςγκεκπιμένα ζηο ζημείο ηηρ πποκήπςξηρ όπος αναθέπεηε ηα πποζόνηα ηος 
Υπεύθςνος Έπγος, ζηηάηε να είναι απόθοιηορ ΑΕΙ οικονομικήρ καηεύθςνζηρ. Παπακαλώ όπωρ μαρ διεςκπινίζεηε 
αν για ηον Υπεύθςνο Έπγος γίνεηαι δεκηό πηςσίο Νομικήρ ΑΠΘ ηηρ Σχολής Νομικών και Οικονομικών 
Επιστημών» 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ #1: 

 

Αναθοπικά με ηο αν δύναηαι να γίνει αποδεκηό πηςσίο Νομικήρ ηηρ Σσολήρ Νομικών και Οικονομικών Επιζηημών 
ηος ΑΠΘ, ππορ κάλςτη ηηρ ανηίζηοισηρ απαίηηζηρ ηος κπιηηπίος επιλογήρ ηηρ παπ. 2.2.6 «Τεσνική και 
Επαγγελμαηική Ικανόηηηα» (ζημείο 2) ηηρ διακήπςξηρ πος αθοπά ζηην καηοσή πηςσίος ΑΕΙ οικονομικήρ 
καηεύθςνζηρ ζποςδών (ή ιζοδύναμος αναγνυπιζμένος ηίηλος ζποςδών εκπαιδεςηικών ιδπςμάηυν εξυηεπικού) 
εκ μέποςρ ηος αηόμος με ηην ιδιόηηηα ηος «Υπεύθςνος Έπγος», διεςκπινίζονηαι ηα κάηυθι: 

 Η καηοτή «πηστίοσ ΑΕΙ οικονομικής καηεύθσνζης ζποσδών» εκ μέποςρ ηος μέλοςρ ηηρ Ομάδαρ 
Έπγος με ηην ιδιόηηηα ηος «Υπεύθσνοσ Έργοσ», αθοπά ζε αναγνυπιζμένα πηςσία πος απονέμονηαι 
από αςηοηελή Τμήμαηα ή Σσολέρ (αποςζία ημημάηυν) ηυν Α.Ε.Ι. ηηρ ημεδαπήρ ή ηηρ αλλοδαπήρ, 
καηόπιν επιηςσούρ ολοκλήπυζηρ προπηστιακών προγραμμάηων (ή/και καηεσθύνζεων) ζποσδών 
ζηις οικονομικές επιζηήμες. 

 Σύμθυνα με ηη διάπθπυζη ηυν Σσολών και Τμημάηυν ηος Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ 
(https://www.auth.gr/faculties) η «Στολή Νομικών και Οικονομικών Επιζηημών», η οποία 
λειηοςπγούζε ςπό ηη ζςγκεκπιμένη ονομαζία έυρ και ηο 2013 (όηαν με ηην αναζςγκπόηηζη ηυν ζσολών 
ηος ΑΠΘ, μεηονομάζηηκε ζε «Σσολή Οικονομικών και Πολιηικών Επιζηημών» η οποία λειηοςπγεί έυρ και 
ζήμεπα με ηη ζςγκεκπιμένη ονομαζία), αποηελούνηαν από δύο ασηοηελή ημήμαηα 
(https://www.auth.gr/en/node/11) με ανηίζηοιτη διακριηή θεμαηική καηεύθσνζη και περιετόμενο 
ζποσδών: 

o Το ημήμα Νομικήρ και 
o Το ημήμα Πολιηικών και Οικονομικών Επιζηημών  

Σςνεκηιμώνηαρ ηα παπαπάνυ, η καηοσή πηςσίος ημήμαηορ Νομικήρ από άηομο ηο οποίο θα δηλυθεί όηι θα 
ενεπγεί ςπό ηην ιδιόηηηα ηος Υπεύθςνος Έπγος ζηην Ομάδα Έπγος ςποτήθιος οικονομικού θοπέα, δεν δύναηαι 
να θευπηθεί όηι καλύπηει ζποςδέρ οικονομικήρ καηεύθςνζηρ και άπα να αποηελέζει ηεκμήπιο/αποδεικηικό 
εκπλήπυζηρ ηηρ ζςγκεκπιμένηρ απαίηηζηρ ηος κπιηηπίος επιλογήρ.  


