
ΠΡΟΣ:- Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
 Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Επί της παροχής πλήρους εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023 
για τους φοιτητές που έχουν περατώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης

Σχετ.:  α) Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141)
β) Η υπ’ αριθ.  39236/24.5.2022 απόφαση της υπ’ αριθ. 203/19.5.2022 συνεδρίασης        

της Συγκλήτου
γ) Το υπ’ αριθ. 93022/1.12.2022 έγγραφό σας

 
Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 213/8.12.2022 συνεδρίασή της, 

αφού συζήτησε διεξοδικά επί των ως άνω σχετικών και της αναγκαιότητας για ομαλή και 

απρόσκοπτη διεξαγωγή του έργου των Τμημάτων, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί τη 

διεξαγωγή των εξετάσεων των επί πτυχίω φοιτητών (ήτοι των φοιτητών οι οποίοι περάτωσαν 

την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την 

απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών) 

στις εξεταστικές περιόδους του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού 

έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή 

εαρινό εξάμηνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 

4957/2022.

Ειδικότερα, για την επερχόμενη εξεταστική περίοδο (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) οι 

εξετάσεις των παραπάνω επί πτυχίω φοιτητών θα διενεργηθούν καθ’ όλη  τη διάρκεια της 

εξεταστικής περιόδου από 23.1.2023 έως 10.2.2023, καθώς και της λευκής εβδομάδος, ήτοι 

από 13.2.2023 έως 17.2.2023.
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Για το σκοπό υλοποίησης της παραπάνω διαδικασίας θα λειτουργήσει για τους 

ενδιαφερόμενους φοιτητές το σύστημα δηλώσεων μαθημάτων στην πλατφόρμα του 

Ψηφιακού Άλματος. Για τους φοιτητές εκτός Ψηφιακού Άλματος θα λειτουργήσει η 

διαδικασία υποβολής έγγραφης δήλωσης στις Γραμματείες των Τμημάτων. 

Τα Τμήματα του Ιδρύματος, κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εξετάσεών τους 

να χρησιμοποιούν στο ακέραιο το εύρος της οριζόμενης κάθε φορά εξεταστικής περιόδου, 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η εξεταστική διαδικασία και να διευκολύνεται η αποτελεσματική 

προετοιμασία των φοιτητών.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                          Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                    ΧΡΗΣΤΟΣ Ι ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:
-Γραμματεία Πρυτανείας
-Αντιπρυτάνεις 
-Κοσμήτορες Σχολών
-Πρόεδροι Τμημάτων
-Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
- Διεύθυνση Γραμματειών Ακαδημαϊκών Δομών
- Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
- Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
- Γραμματείες Σχολών και Τμημάτων 
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