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2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 
το διδακτικό έτος 2017-2018.

3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 15 του 
ν. 3404/2005 (Α΄ 260), όπως αντικαταστάθηκαν με τις 
περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 57 του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193), αντικαθίστανται ως εξής: 

«4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν 
επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη 
πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξε-
τάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οι-
κείου Α.Ε.Ι.. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις 
πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο 
της διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων 
που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο 
Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων. 

5. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορί-
ζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. και 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για 
Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμή-
νου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση. Με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι 
απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσε-
ων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού 
που διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευ-
σης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώ-
νονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία 
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν 
διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. 
Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται 
από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστη-
καν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά 
αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών 
του Τμήματος υποδοχής.

5α. Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κα-
τατακτήριες εξετάσεις 2016-2017, καλύπτονται μέχρις 
εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέ-
ων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά 
φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή 
είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως 
της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα. Οι ανωτέ-
ρω κατατασσόμενοι ως επιτυχόντες εισακτέοι εγγράφο-
νται, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο α΄ εξάμηνο 
σπουδών του οικείου Τμήματος. Η διάταξη του πρώτου 
εδαφίου ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των 
επόμενων ακαδημαϊκών ετών έως την έκδοση του Εσω-
τερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι..»

4. Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 
για τους μαθητές και αποφοίτους που υπέβαλαν αίτη-
ση - δήλωση στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια των 
νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών και οι οποίοι 
συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 
2016-2017 προβλέπεται ειδικό ποσοστό επιπλέον του 
αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους, κατά το ανω-
τέρω ακαδημαϊκό έτος, σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγι-
κές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκ-
κλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων καθορίζεται: 

α) το ειδικό ποσοστό,
β) η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω υποψηφίων στις 

πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και ο τρόπος επιλογής 
τους.

Άρθρο 75

Επιμέρους θέματα Σχολών 

και Τμημάτων των Α.Ε.Ι.

1.α) Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική 
Σχολή, η οποία περιλαμβάνει τα Τμήματα:

αα) Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων, με έδρα τη Σάμο, 

ββ) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημά-
των, με έδρα τη Σύρο, και 

γγ) Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη 
Χίο.

Η έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής καθορίζεται με από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 10 μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας παραγράφου.

β) Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της 
Σχολής που ιδρύεται με την περίπτωση α΄ συνιστάται 
Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επί-
πεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

γ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 
1.9.2017. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων δι-
οίκησης της Σχολής που ιδρύεται με την περίπτωση α΄ 
ολοκληρώνεται μέχρι τις 30.11.2017. Μετά την ολοκλή-
ρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των 
σχετικών οργάνων διοίκησης, εκδίδεται διαπιστωτική 
πράξη από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. Έως την ολο-
κλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης 
των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των 
οργάνων αυτών ασκούνται από Προσωρινή Κοσμητεία, 
η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των Τμημά-
των της Σχολής. Στις συνεδριάσεις της Προσωρινής Κο-
σμητείας προεδρεύει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας παύει η συμμετοχή των Τμημάτων που συ-
γκροτούν την ιδρυόμενη Πολυτεχνική Σχολή στα όργανα 
διοίκησης των Σχολών στις οποίες ανήκαν πριν την από 
την ίδρυση της σχολής αυτής.

2. α) Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Τμήμα 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Σάμο, κατατμείται στα 
Τμήματα: αα) Μαθηματικών και ββ) Στατιστικής και 
Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, 
στα οποία εντάσσονται οι υφιστάμενες κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος ομώνυμες εισαγωγικές κατευθύν-
σεις του Τμήματος Μαθηματικών.

β) Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμη-
μάτων που προκύπτουν από την κατάτμηση, καθώς και 
η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, ορίζονται από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

γ) Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στα Τμήματα και 
ο τρόπος εισαγωγής ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
για την εισαγωγή φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση.
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