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Συνεδρίαση 93η

Θέμα: Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης του χειμερινού εξαμήνου και ημερομηνίας
λήξης του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 2083/1992, οι οποίες εξακολουθούν να
ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 22 εδ. α΄ του Ν. 4009/2011 μέχρι την
κατάρτιση και δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος.
Αποφασίζει
Καθορίζεται ως ημερομηνία έναρξης του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους
2016-2017 η Δευτέρα 19.09.2016 και ως ημερομηνία λήξης του εαρινού εξαμήνου η
Παρασκευή 02.06.2017, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται για κάθε εξάμηνο 15 πλήρεις
εβδομάδες για διδασκαλία και 3 πλήρεις εβδομάδες για εξετάσεις. Με βάση τον
προγραμματισμό αυτό, η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου διαρκεί από
16.01.2017 μέχρι και 03.02.2017, ενώ η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου διαρκεί
από 06.06.2017 μέχρι και 26.06.2017. Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου
2017 διαρκεί από 28.08.2017 μέχρι και 15.09.2017. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί πλέον ευθύνη
των Συνελεύσεων των Τμημάτων εάν θα χρησιμοποιήσουν ή όχι τις 2 επιπλέον
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εβδομάδες πέραν των 13 κάθε εξαμήνου για την αναπλήρωση μαθημάτων που έχουν
διδαχθεί για λιγότερες από τις απαιτούμενες 13 εβδομάδες.

Ειδικά για το Τμήμα Νοσηλευτικής η 1 εκ των 2 επιπλέον εβδομάδων πέραν των 13 κάθε
εξαμήνου για την αναπλήρωση μαθημάτων θα χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον εβδομάδα
εξεταστικής περιόδου και συγκεκριμένα η εβδομάδα από 09.01.2017 μέχρι και 13.01.2017
για το χειμερινό εξάμηνο και η εβδομάδα 29.05.2017 μέχρι και 02.06.2017 για το εαρινό
εξάμηνο.
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