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 Θέμα 3o: 

           3.3  

Θεσμικά 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 

2021-2022. 

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη: 

o Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει, 

o Τη διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 

έως 49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του 

«Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», 

o Τις διατάξεις της περ. κβ της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

114/04.08.2017, τ. Α’),  

o Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011 τ. Α’), όπως ισχύει, 

o Τις διατάξεις του Π.Δ. 155/09 «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου» και ειδικότερα το Κεφάλαιο Η και το άρθρο 59 του Κεφαλαίου ΙΑ, 

o Τις διατάξεις του Π.Δ. 160/2008 «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 200 τ.Α΄), όπως ισχύει, 

o Την προφορική εισήγηση της Πρυτάνισσας σχετικά με το θέμα, σε συνέχεια του από 

5/4/2021 εγγράφου της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας , 

 

καθώς και μετά από συζήτηση ομόφωνα 

 

αποφασίζει 

 

και εγκρίνει το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 

2021-2022, ως ακολούθως: 

 

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών και εξετάσεων 

(Σεπτεμβρίου) 

Από 30.08.2021 έως και 24.09.2021 

Ως ημερομηνία ανακήρυξης 

πτυχιούχου/διπλωματούχου 

ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2021.  

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως 

και 04.10.2021. 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-

2022 

Από 27.09.2021 έως και 07.01.2022 

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 

εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 

24.12.2021 έως και 06.01.2022). 

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών και εξετάσεων 

χειμερινού εξαμήνου 

Από 10.01.2022 έως και 04.02.2022 

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα 

αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών 

εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο) 

Ως ημερομηνία ανακήρυξης 

πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 

4η Φεβρουαρίου 2022. 

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως 

και 14.02.2022 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-

2022 

Από  07.02.2022 έως και 20.05.2022 

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και  2 

εβδομάδες διακοπών του Πάσχα (24.04.2022) από 

18.04.2022 έως και 01.05.2022) 
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Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών και εξετάσεων εαρινού 

εξαμήνου 

Από 23.05.2022 έως και 17.06.2022 

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα 

αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών 

εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο) 

Ως ημερομηνία ανακήρυξης 

πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται 

η 17η Ιουνίου 2022. 

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως 

και 27.06.2022 

 

Αργίες: 

 28/10/2021 Εθνική εορτή 

 Τοπική εορτή: Λέσβου (08/11, 17/02), Χίου (11/11, 22/07),  Ρόδου (07/03, 14/11), Σάμου (06/08, 

11/11), Σύρου (13/11, 06/12), Λήμνου (07/09, 08/10) 

 17/11/2021 Επέτειος Πολυτεχνείου 

 30/01/2022 Εορτή Τριών Ιεραρχών 

 07/03/2022 Καθαρά Δευτέρα  

 25/03/2022 Εθνική εορτή 

 01/05/2022 Πρωτομαγιά 

 Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών 

 13/06/2022 Εορτή Αγίου Πνεύματος  

 

Σχετικά με την ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχων/διπλωματούχων για τα Τμήματα που 

περιέχουν στο Πρόγραμμα Σπουδών τους πτυχιακή/διπλωματική εργασία εφαρμόζεται η 

διάταξη του άρθρου 54, παρ. 6, υποπαράγραφος 6 του Εσωτ. Κανονισμού του Λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 197 τ. Α’) σύμφωνα με την οποία: 

«Για τα Τμήματα τα οποία περιέχουν στο Πρόγραμμα Σπουδών τους πτυχιακή/διπλωματική 

εργασία, η εξεταστική περίοδος των οποίων ολοκληρώνεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία από 

την αντίστοιχη εξεταστικής περιόδου των υπολοίπων μαθημάτων, τότε ως ημερομηνία 

ανακήρυξης θεωρείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου των πτυχιακών 

εργασιών στην οποία συμμετείχε ο φοιτητής» 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω νέα ημερομηνία θα πρέπει να ορίζεται με απόφαση της  

Συνέλευσης του Τμήματος. 

 
Συστήνεται η αναλογική εφαρμογή του ακαδημαϊκού ημερολογίου και για τα Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, όπου αυτή είναι εφικτή. 

 

Ακολούθως, καλείται η Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για τις 

περαιτέρω ενέργειες.  

 


