
Απόσπασμα πρακτικών Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της συνεδρίας  της 13-6-2017 

(19η συνεδρία ακαδημαϊκού έτους 2016-17) 

Θέμα  1ο 

Κατάρτιση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου. Έναρξη και λήξη ακαδημαϊκών εξαμήνων, 

καθορισμός διακοπών/αργιών. 

 

H Σύγκλητος, μετά εισήγηση του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & 

Διεθνών Σχέσεων κ. Κων. Μπουραζέλη, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής αναφορικά 

προς το θέμα 
 

1. Καταρτίζει  το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του 

επομένου ημερολογιακού έτους. 

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα 

σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό  έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει 

τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων. 

• Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει κανονικά την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 

και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 1η Οκτωβρίου.  Λήγει περί τις 20 

Ιανουαρίου και ακολουθεί η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου. 

• Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού 

εξαμήνου και σε κάθε περίπτωση περί τα μέσα Φεβρουαρίου. Λήγει στα τέλη 

Μαΐου. Ακολουθεί η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου. 
 

2. Εξουσιοδοτεί τα συλλογικά Όργανα των Σχολών/Τμημάτων να καθορίζουν με 

αποφάσεις τους τις συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων που 

εξυπηρετούν τα δεδομένα τους. 

• Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου  και του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται 

επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου (άρθρ. 33 παρ. 8 ν. 4009/2011) 

3. Ορίζει τις Ημέρες Διακοπών και Αργιών για έκαστο ακαδημαϊκό έτος 

✓ Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν διεξάγονται μαθήματα ή εξετάσεις, 

θεωρούνται μήνες θερινών διακοπών.  

✓ 28η Οκτωβρίου Εθνική εορτή 

✓ 17η Νοεμβρίου: Επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973. 

✓ Διακοπές Χριστουγέννων: Από 24 Δεκεμβρίου ως 7 Ιανουαρίου. 

✓ 30η Ιανουαρίου: Εορτή των Τριών Ιεραρχών (θρησκευτική- εκπαιδευτική εορτή). 

✓ 21η Φεβρουαρίου, ημέρα κατάληψης το 1973  του κτηρίου της Νομικής (Μέγαρο 

Θεωρητικών Επιστημών) από εξεγερμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών 

κατά της δικτατορίας. 

✓ 25η Μαρτίου: Επέτειος της επανάστασης του 1821 (εθνική εορτή). 

✓ Αργία της Καθαρής Δευτέρας. 

✓ Διακοπές Πάσχα: Από τη Μεγάλη Δευτέρα ως την Κυριακή του Θωμά. 

✓ 1η Μαΐου: Πρωτομαγιά (εργατική εορτή - απεργία). 



✓ Του Αγ. Πνεύματος: (Κινητή θρησκευτική εορτή). 

✓ Διακοπή των μαθημάτων την εκάστοτε ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών 

εκλογών και την επομένη. 
 

4. Αποφασίζει ο επίσημος εορτασμός των εθνικών επετείων (28 Οκτωβρίου & 25 

Μαρτίου) και ο εορτασμός της επετείου ίδρυσης (3 Μαΐου) του Πανεπιστημίου 

Αθηνών να τελείται  στη Μεγάλη Αίθουσα του κεντρικού κηρίου σε εργάσιμη ημέρα 

από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη εντός της εβδομάδας που εορτάζεται η επέτειος. 

 

Aθήνα,   13-6-2017 

O Πρύτανης 

* 

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος 

 

 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας 

Συγκλήτου.  

 

 

 
 


