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Θέμα: «Κατάρτιση διδακτικών, εξεταστικών περιόδων ακαδ. έτους 2022-23» 

Σας γνωρίζουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματός μας στη συνεδρίαση στις              

20-07-2022, αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις της Συγκλήτου στις 13.06.2017 και στις    

13-02-2020, σχετικά με την «Κατάρτιση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου. Έναρξη και λήξη 

ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθορισμός διακοπών/αργιών», καθόρισε τις διδακτικές και 

εξεταστικές περιόδους ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, ως εξής: 

 

Χειμερινό εξάμηνο  

α) Περίοδος διδασκαλίας: από Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 

έως & Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 

β) Εβδομάδα μελέτης/  από Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 

αναπληρώσεων   έως & Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 

γ) Περίοδος εξετάσεων:  από Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 

έως και Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 

δ) Επίσημες αργίες: 

Εθνική εορτή    Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022 

Επέτειος εξέγερσης του  Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 

Πολυτεχνείου το 1973  
Διακοπές Χριστουγέννων- από Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022 

Νέου έτους:   έως Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023 
Πανεπιστημιακή εορτή 

Τριών Ιεραρχών:   Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 

 

Εαρινό εξάμηνο 

α) Περίοδος διδασκαλίας: από Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 

    έως & Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 

β) Εβδομάδα μελέτης/  από Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 

αναπληρώσεων   έως & Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον Αθηνών 
--------------------ΙΔΡΥΘΕΝ 1837------------------ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
Διεύθυνση: Θηβών 2, Γουδή,  
Αθήνα Τ.Κ. 11527 
Πληροφορίες: Π.Σακέλλιου 
Τηλέφωνο: 210 746 1117 
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ΕΚΠΑ, 
Α.Π.: 
 
 
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Υπευθύνους    
            προπτυχιακών μαθημάτων  
            Οδοντιατρικής και Ιατρικής 

 
ΚΟΙΝ.: Γραμματείες Εργαστηρίων  
            και Κλινικών 

 



2 

 

 

β) Περίοδος εξετάσεων:  από Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 

έως & Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 

έως & Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023  

(για το 10ο εξάμηνο)  

γ) Επίσημες αργίες  

Ημέρα κατάληψης της  
Νομικής το 1973:   Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 

– Καθαρά Δευτέρα:  27 Φεβρουαρίου 2023 

– Εθνική εορτή:   Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 

– Διακοπές Πάσχα:  Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 

έως & Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 

– Πρωτομαγιά:   Δευτέρα 1 Μαΐου 2023 

– Αγίου Πνεύματος:  Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 

 

Εξεταστική περίοδος  από Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 

Σεπτεμβρίου 2023:  έως & Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 

 
Γενικές παρατηρήσεις: 

• Διευκρινίζεται ότι η κλινική άσκηση των φοιτητών σε όλα τα εξάμηνα θα 

ξεκινήσει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την 

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 χωρίς διακοπή, σύμφωνα με τον ανωτέρω 

προγραμματισμό και με δυνατότητα παράτασης μίας εβδομάδας. 

• Σχετικά με τα προαπαιτούμενα μαθήματα για την ένταξη στην κλινική άσκηση, ο 

κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί μέχρι τρεις (3) φορές, προκειμένου 

να περατώσει επιτυχώς την εξέταση του μαθήματος και να αρχίσει την κλινική του 

άσκηση. 

Για τα μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων, των οποίων η πρώτη εξεταστική 

είναι κατά την περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο, 

δίνεται η δυνατότητα μιας επιπλέον άτυπης εξέτασης, κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων εβδομάδων του εαρινού εξαμήνου (22/5/2023-16/6/2023) ύστερα από 

συνεννόηση των υπευθύνων των μαθημάτων με την αντίστοιχη επιτροπή έτους 

των φοιτητών υπό τον συντονισμό της ΕΠΠΣ.  

Για τα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων, των οποίων η πρώτη εξεταστική είναι 

κατά την περίοδο του εαρινού εξαμήνου και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο, δίνεται η 

δυνατότητα μιας επιπλέον άτυπης εξέτασης μετά τη λήξη της εξεταστικής του 

Σεπτεμβρίου (25/9/2023-29/9/2023), ύστερα από συνεννόηση των υπευθύνων των 
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μαθημάτων, με την αντίστοιχη επιτροπή έτους των φοιτητών υπό τον συντονισμό 

της ΕΠΠΣ. 

• Οι υπεύθυνοι μαθημάτων που χρησιμοποιούν ενδιάμεσες αξιολογήσεις (πρόοδοι 

ή tests), καλούνται όπως γνωστοποιούν τις ημερομηνίες των αξιολογήσεων 

εγκαίρως και κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία της ΕΠΠΣ και τους 

εκπροσώπους των φοιτητών, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και ο 

αυξημένος φόρτος. 

 

          Ο Πρόεδρος του Τμήματος* 

      Φοίβος Ν. Μαδιανός, Καθηγητής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος 
 


