
Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή 
Φμηηεηηθή Λέζπε ΑΠΘ 

 

Τα απμηειέζμαηα ημο 2μο Γνςηεμαημιμγίμο 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



• Χνόκμξ: 12 Ιμοκίμο  έςξ 15  Ιμοιίμο 2017 

• Τμ ενςηεμαημιόγημ ζηάιζεθε ειεθηνμκηθά ζε 5800 
θμηηεηέξ πμο έπμοκ οπμβάιιεη αίηεζε γηα ζίηηζε 

• Ακηαπμθνίζεθακ 951 θμηηεηέξ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 

• Σηόπμξ: κα γκςνίζμομε ηεκ άπμρε ηςκ θμηηεηώκ 
γηα ηηξ πανεπόμεκεξ οπενεζίεξ ηεξ ΠΦΛ, ζε 
ζοκέπεηα ημο πνώημο ενςηεμαημιμγίμο πμο είπε 
γίκεη ημκ Δεθέμβνημ 2016  

Η «ταυτότητα» του 2ου ερωτηματολογίου  



Τμ ενςηεμαημιόγημ πενηιάμβακε 12 ενςηήζεηξ 
πνμξ ημοξ θμηηεηέξ, ζπεηηθέξ με: 
 

• Τε βειηίςζε ή όπη ηεξ ιεηημονγίαξ ζε ζπέζε με 
ημ πνμεγμύμεκμ ενςηεμαημιόγημ 
 

• ημ θαγεηό (πμηόηεηα, πμζόηεηα, πμηθηιία),  
 

• ηε ζοπκόηεηα επηζθέρεςκ,  
 

• ηεκ θαζανηόηεηα (πώνςκ, ζθεοώκ) 
 

• θαη ηε ζομπενηθμνά ημο πνμζςπηθμύ 

Η «ταυτότητα» του 2ου ερωτηματολογίου  

Γπηπιέμκ δεηήζεθε κα γίκμοκ ζπόιηα θαη 
παναηενήζεηξ γηα ηε ιεηημονγία ηεξ ΠΦΛ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Βειηίςζε ηςκ πνμζθενόμεκςκ οπενεζηώκ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Σοπκόηεηα επίζθερεξ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Σοπκόηεηα επίζθερεξ ακά εμένα 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Πμηόηεηα ημο θαγεημύ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Πμηθηιία ημο θαγεημύ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Πμζόηεηα ημο θαγεημύ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Καζανηόηεηα 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Τνόπμξ ιεηημονγίαξ ημο εζηηαημνίμο 

Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, Ανηζημηέιεημ Πακεπηζηήμημ Θεζζαιμκίθεξ 



Καζανηόηεηα θαη πμηόηεηα ζθεοώκ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Καζανηόηεηα πώνςκ ογηεηκήξ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Ταπύηεηα ελοπενέηεζεξ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Σομπενηθμνά πνμζςπηθμύ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



1. Μεγαιύηενε πμηθηιία θαη πμζόηεηα 
 
Τη θάκαμε; 
 
Σοδεηήζαμε με ηεκ ακάδμπμ εηαηνεία θαη από ηε κέα 
πνμκηά οπάνπεη θαζεμενηκά ιαδενό θαγεηό 
 
Βειηηώζεθε επίζεξ ζεμακηηθά ε πμηθηιία θαη ε 
πμζόηεηα ηςκ πνμζθενόμεκςκ γεομάηςκ 
 

  

Παναηενήζεηξ ηςκ θμηηεηώκ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



2. Ονηζμέκεξ ώνεξ ζηε δηάνθεηα ιεηημονγίαξ δεκ 
ηενείηαη (αιιάδεη) ημ πνμβιεπόμεκμ μεκμύ 
 
Τη θάκαμε; 
 
Αιιάλαμε ημκ ηνόπμ ιεηημονγίαξ (Γηθόκεξ πμο 
αθμιμοζμύκ) 
 
Με ημ κέμ ηνόπμ ιεηημονγίαξ μ θμηηεηήξ έπεη ηεκ 
δοκαηόηεηα επηιμγήξ ηςκ πηάηςκ ηεξ ανεζθείαξ ημο 
θαη ζα ηενείηαη πάκημηε ημ μεκμύ 
 

  

Παναηενήζεηξ ηςκ θμηηεηώκ 

Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, Ανηζημηέιεημ Πακεπηζηήμημ Θεζζαιμκίθεξ 



3. Ονηζμέκεξ μένεξ οπάνπεη ακαμμκή μέπνη 30 
ιεπηά γηα ηεκ παναιαβή ημο θαγεημύ 
 
Τη θάκαμε; 
 
Αιιάλαμε ημκ ηνόπμ ιεηημονγίαξ. Με ημκ κέμ ηνόπμ 
ιεηημονγίαξ ακαμέκμομε όηη οπάνπεη ηαπεία 
ελοπενέηεζε ηςκ θμηηεηώκ  
 
Λεηημονγεί επίζεξ ε Άκς Λέζπε 
 

Παναηενήζεηξ ηςκ θμηηεηώκ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



4. Ονηζμέκμη θμηηεηέξ δεημύκ κα βειηηςζεί μ 
έιεγπμξ ζηεκ είζμδμ 
 
Τη θάκαμε; 
 
Σοζηάζεηξ πνμξ ηεκ εηαηνεία πμο έπεη ηεκ εοζύκε, 
γηα θαιύηενμ έιεγπμ ηςκ εηζενπμμέκςκ, ώζηε κα 
είκαη μόκμ θμηηεηέξ ημο Πακεπηζηεμίμο μαξ 
 
Απμηέιεζμα: Η θαηάζηαζε ηςκ ειέγπςκ ακαμέκεηαη 
κα βειηηςζεί ζεμακηηθά  

Παναηενήζεηξ ηςκ θμηηεηώκ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



4. Θεηηθά ζπόιηα 
 
Οη θμηηεηέξ ζπμιηάδμοκ ζεηηθά ηηξ αιιαγέξ πμο 
έγηκακ μεηά ημ πνώημ ενςηεμαημιόγημ θαη 
ζογθεθνημέκα  
 
• ηεκ ύπανλε πμηενηώκ γηα πόζε κενμύ,  
 
• ηεκ βειηίςζε ηεξ θαζανηόηεηαξ ζηηξ ημοαιέηεξ  
 
• ηεκ βειηίςζε ζημκ πνόκμ πανάδμζεξ ηςκ δίζθςκ

  

Παναηενήζεηξ ηςκ θμηηεηώκ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Οη θμηηεηέξ ζε έκα μεγάιμ πμζμζηό (52%)  

 

ζεςνμύκ όηη ζε ζπέζε με ηεκ πνμεγμύμεκε πενίμδμ 

 

 μη πανεπόμεκεξ οπενεζίεξ έπμοκ βειηηςζεί 

  

Σομπενάζμαηα 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Οη θμηηεηέξ ηνώκε ζηε Λέζπε  

  
• θάζε μένα (20%)  
  
• 2-3 θμνέξ ηεκ εβδμμάδα (49%) 

 

Καη  

• θονίςξ μεζεμένη (49%)  

• αιιά θαη βνάδο (40%) 

 

Σομπενάζμαηα 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ 
 

       Πμηόηεηα θαγεημύ 

              θαιή 54% (57%)*, πμιύ θαιή 23% (21%) 

          Πμζόηεηα θαγεημύ 

              θαιή 47% (43%), πμιύ θαιή 29% (23%) 

Σομπενάζμαηα 

          Πμηθηιία θαγεημύ 

                     θαιή 47% (47%), πμιύ θαιή 30% (32%) 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 

* Πνμεγμύμεκμ ενςηεμαημιόγημ 



Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ  
 

       θαζανηόηεηα 

             θαιή 49% (46%)*, πμιύ θαιή 31% (21%) 

          ιεηημονγηθόηεηα ημο εζηηαημνίμο 

              θαιή 48 % (46%), πμιύ θαιή 31% (32%) 

Σομπενάζμαηα 

          ηαπύηεηα ελοπενέηεζεξ 

                     θαιή 49% (44%), πμιύ θαιή 23 (24%) 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 

* Πνμεγμύμεκμ ενςηεμαημιόγημ 



Γοπανηζημύμε όιμοξ ημοξ θμηηεηέξ γηα ηεκ μαδηθή 
ζομμεημπή ημοξ θαη ζημ 2μ ενςηεμαημιόγημ   

Γπίιμγμξ-Γοπανηζηίεξ 

Όιεξ μη παναηενήζεηξ ηςκ θμηηεηώκ ιαμβάκμκηαη 
ζμβανά οπόρε   

Σοκεπίδμομε ηεκ πνμζπάζεηα γηα ηε βειηίςζε ηςκ 
πανεπόμεκςκ οπενεζηώκ ηεξ ΠΦΛ, πνμξ όθειμξ 
όιςκ ηςκ θμηηεηώκ μαξ  

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 

Ο Πνόεδνμξ θαη ηα μέιε ημο ΔΣ ηεξ ΠΦΛ 
Η Δηεοζύκηνηα θαη ημ Πνμζςπηθό ηεξ ΠΦΛ 



Ο κέμξ πώνμξ πανάζεζεξ ηςκ γεομάηςκ 

Γηθόκεξ από ηεκ ακαθαηκηζμέκε ΠΦΛ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Ο κέμξ πώνμξ πανάζεζεξ ηςκ γεομάηςκ 

Γηθόκεξ από ηεκ ακαθαηκηζμέκε ΠΦΛ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Οη κέεξ ημοαιέηεξ ηςκ θμηηεηώκ 

Γηθόκεξ από ηεκ ακαθαηκηζμέκε ΠΦΛ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Οη κέεξ ημοαιέηεξ ηςκ θμηηεηώκ 

Γηθόκεξ από ηεκ ακαθαηκηζμέκε ΠΦΛ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Η κέα είζμδμξ 

Γηθόκεξ από ηεκ ακαθαηκηζμέκε ΠΦΛ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Οζόκε ζηεκ είζμδμ γηα πενηγναθή ηςκ γεομάηςκ 

Γηθόκεξ από ηεκ ακαθαηκηζμέκε ΠΦΛ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 


