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                                                             ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 

            Αριθμ. Πρωτ.: 24765/20/ΓΠ                                                                                                  Βόλος,   23-12-2020 

 

Θέμα: «Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου πανεπιστημιακού έτους 2020-2021». 

 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(Τακτική συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 243/21-12-2020) 

     Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4009/2011. 
2. Τις διατάξεις του άρθρο 13, παρ. 2, εδ. κβ του Ν. 4485/2017. 
3. Tην απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος στην αρ. 233/29-5-2020 (Ακαδ. 4. 23) συνεδρίασή της στην 

οποία ενέκρινε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2020-2021. 
4. Tην απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος στην αρ. 237/3-8-2020 (Ακαδ. 4. 39) συνεδρίασή της στην 

οποία τροποποίησε τη διάρκεια της επαναληπτικής εξεταστικής του ακαδημαϊκού έτους 2019-
2020. 

5. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος στην αρ. 238/28-8-2020 (Ακαδ. 4. 9) συνεδρίασή της στην 
οποία όρισε την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

6. Την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, 
Καθηγητή Ιωάννη Θεοδωράκη. 

7. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος στην αρ. 241/30-10-2020 συνεδρίασή της σχετικά με τη 
Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών διαδικασιών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατά το χειμερινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.  

8. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της 243ης/21-12-2020 τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Θέμα 4.16) με τίτλο: ‘Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου 
πανεπιστημιακού έτους 2020-2021’. 
 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου πανεπιστημιακού έτους 2020-2021, ως 

ακολούθως: 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Εξεταστική περίοδος Χειμερινού εξαμήνου [τέσσερις (4) εβδομάδες] 

Από Δευτέρα  25-01-2021 έως και Παρασκευή  19-02-2021 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Διάρκεια Διδασκαλίας [δεκατέσσερις (14) εβδομάδες]: 

- Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα  22-02-2021 

- Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 11-06-2021  
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Εξεταστική περίοδος Εαρινού εξαμήνου [τέσσερις (4) εβδομάδες]: 

Από Δευτέρα  14-06-2021 έως και Παρασκευή 09-07-2021  

 

Τα Τμήματα δύνανται να διαφοροποιηθούν από τα ανωτέρω, εφόσον καταθέσουν αιτιολογημένη 
πρόταση διαφοροποίησης στη Σύγκλητο. 

 

 

 
                                                                                Ο Πρύτανης      

 

                                                                                (υπογραφή) * 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                 Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης 

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της υπηρεσίας. 
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