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Λιμνάζουσες (Λιμνάζοντες) ή όχι? – Μία πρώτη διερεύνηση 

 
Συνοπτικά αποτελέσματα αναφορικά με το αίτημα της Προέδρου του Τμήματος για 
την διερεύνηση του ζητήματος που αφορά στις λιμνάζουσες φοιτήτριες (λιμνάζοντες 
φοιτητές) 
 

1. Έννοιες – Ορισμοί - Παραδοχές 

Ενεργές φοιτήτριες/τες: Ο αριθμός των ατόμων που είναι εγγραμμένα στο 
Τμήμα, δεν έχουν πάρει πτυχίο και για οποιοδήποτε 
λόγω δεν έχουν διαγραφεί (χωρίς να πάρουν πτυχίο). 

Πραγματικά ενεργές  
Φοιτήτριες/τες: Ο αριθμός των ενεργών φοιτητριών/ων που έκαναν 

δήλωση μαθημάτων κατά το εαρινό εξάμηνο του 
τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2020-2021).  

Φοιτήτριες/ες  
κανονικής φοίτησης: Φοιτήτριες/ες με διάρκεια φοίτησης έως 4 χρόνια 
 
Φοιτήτριες/ες σχετικά  
κανονικής φοίτησης: Φοιτήτριες/ες με διάρκεια φοίτησης από 5 έως 6 χρόνια  
 
Λιμνάζουσες φοιτήτριες/ες: Φοιτήτριες/ες με διάρκεια φοίτησης από 7 έως 10 χρόνια 
 
"Αδιάφορες" φοιτήτριες/ες: Φοιτήτριες/ες με διάρκεια φοίτησης 11 ή και 

περισσότερα χρόνια 

2. Ποσοτική αποτύπωση (βλ. Πίνακες 1 και 2) 

2.1 Χαμηλό ποσοστό πραγματικά ενεργών φοιτητριών/ων 
Από τα στοιχεία της μηχανοργάνωσης προκύπτει ότι σήμερα στο Τμήμα ο αριθμός των 
ενεργών φοιτητριών/ων είναι 1.381 άτομα και ο αριθμός των πραγματικά ενεργών είναι 
816 (Πίνακας 1). Επιπρόσθετα, το 27% των ενεργών είναι εγγεγραμμένες/οι εδώ και 
τουλάχιστον 11 χρόνια ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις πραγματικά ενεργές/ους είναι 
μόλις 3%.  
 
2.2 Χαμηλός αριθμός και ποσοστό φοιτητριών/ων που λιμνάζουν, υψηλό ποσοστό 

«αδιάφορων».  
Με βάση το προαναφερόμενο κριτήριο καθορισμού των φοιτητριών/ων που λιμνάζουν 
τόσο ο αριθμός τους όσο και το αντίστοιχο ποσοστό τους είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά 
επίπεδα (Πίνακας 2). Πιο συγκριμένα, εάν λάβουμε υπόψη τον αριθμό των ενεργών 
φοιτητριών/ων, οι λιμνάζουσες/ζωντες είναι 189 και αποτελούν το 14% του συνόλου 
των ενεργών φοιτητριών/των ενώ στην περίπτωση των πραγματικά ενεργών τα 
αντίστοιχα μεγέθη είναι 66 και 8%.  
Επιπρόσθετα περίπου μία (1) στις τρεις (3) ενεργές φοιτήτριες/τες θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως «αδιάφορη/ος» (ποσοστό 27%). Παράλληλα, οι πραγματικά ενεργές 
φοιτήτριες/τες που έχουν διάρκεια φοίτησης έως 6 έτη (ν+2) αποτελούν το 89% (77% 
ως τα 4 έτη και 12% από 5 έως 6 έτη) του συνολικού αριθμού των πραγματικά ενεργών.  
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3. Όρια και περαιτέρω διερεύνηση 

Να εξεταστούν τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από μία διαφορετική 
κατηγοριοποίηση των φοιτητριών/των ανάλογα με την διάρκεια φοίτησης και 
ειδικότερα για τις λιμνάζουσες/ωντες και τις «αδιάφορες/ους». 
Για παράδειγμα, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, οι δηλώσεις μαθημάτων να 
καλύπτουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και όχι απλά το τρέχον εξάμηνο. Με τον 
τρόπο αυτό θα μπορούσε να διαπιστωθεί πόσες δεν έχουν κάνει ποτέ τους δήλωση ή 
να βρεθεί ο αριθμός των δηλώσεων σε σχέση με τα έτη φοίτησης. Οι πληροφορίες 
αυτές θα μπορούσαν να συνδυαστούν π.χ. με την ηλικία των ατόμων. Ενδεικτικά θα 
μπορούσε να αναφερθεί ότι υπάρχουν 5 άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο Τμήμα από 
το 1990 των οποίων η ηλικία κυμαίνεται μεταξύ 38 και 48 ετών. 
 
Πίνακας 1. Ενεργές και πραγματικά ενεργές φοιτήτριες/τες με βάση τα έτη 

φοίτησης 
 Απόλυτα μεγέθη Ποσοστά 

 Ενεργές/οι 
Πραγματικά 
ενεργές/οι Ενεργές/οι 

Πραγματικά 
ενεργές/οι 

Έως 4 έτη 693 631 50% 77% 
5-6 έτη 133 94 10% 12% 
7-8 έτη 110 49 8% 6% 
9-10 έτη 79 17 6% 2% 
11-12 έτη  60 13 4% 2% 
13-14 έτη 55 6 4% 1% 
15-16 έτη 72 2 5% 0% 
17-18 έτη 49 1 4% 0% 
19-20 έτη 39 1 3% 0% 
Πάνω από 20 έτη 91 2 7% 0% 
Σύνολο 1.381 816 100% 100% 
11 ή περισσότερα έτη 366 25 27% 3% 
13 ή περισσότερα έτη 306 12 22% 1% 
15 ή περισσότερα έτη 251 6 18% 1% 
17 ή περισσότερα έτη 179 4 13% 0% 
19 ή περισσότερα έτη 130 3 9% 0% 
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Πίνακας 2. Κατηγορίες φοιτητριών/των με βάση τα έτη φοίτησης 
 Απόλυτα μεγέθη Ποσοστά 

 Ενεργές/οι 
Πραγματικά 
ενεργές/οι Ενεργές/οι 

Πραγματικά 
ενεργές/οι 

Κανονικής φοίτησης 693 631 50% 77% 
Σχετικά κανονικής φοίτησης 133 94 10% 12% 
Λιμνάζουσες 189 66 14% 8% 
"Αδιάφορες" 366 25 27% 3% 
Σύνολο 1.381 816 100% 100% 

Κανονικής φοίτησης = Φοίτηση έως 4 έτη  
Σχετικά κανονικής φοίτησης = Φοίτηση από 5 έως 6 έτη  
Λιμνάζουσες = Φοίτηση από 7 έως 10 έτη  
"Αδιάφορες" = Φοίτηση από 11 ή περισσότερα έτη   
 


