
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 

Όνομα: 

Επίθετο: 

Πρόγραμμα Σπουδών: 

Ημερομηνία Γέννησης: 

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας: 

Τηλέφωνο: 

Κινητό τηλέφωνο: 

e-mail: 

Για να σας διευκολύνουμε στην αναζήτηση κατοικίας, παρακαλούμε διαβάστε  προσεκτικά τις 

παρακάτω οδηγίες, συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιο Εύρεσης Διαμονής και προωθείστε το 

στο info@dei.edu.gr. 

- Αυτό το ερωτηματολόγιο θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε το καταλληλότερο σπίτι για 

εσάς. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα ήταν καλύτερο να 

καταλήξετε στα κριτήρια και τις απαιτήσεις σας πριν προχωρήσετε στην συμπλήρωση του. 

 

- Θεωρούμε απαραίτητο να επισκεφτείτε αυτοπροσώπως τα υποψήφια  διαμερίσματα 

προτού υπογράψετε συμβόλαιο ενοικίασης. Το DEI College δεν φέρει καμία ευθύνη για 

οποιαδήποτε πράξη ενοικίασης κατοικίας. Είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνος /η για να 

καλύψετε οποιεσδήποτε απορίες και να επιθεωρήσετε τα υποψήφια διαμερίσματα 

αυτοπροσώπως.  

 

- Η καλύτερη περίοδος για αναζήτηση κατοικίας στην Θεσσαλονίκη είναι η αρχή του 

καλοκαιριού οπότε και ξενοικιάζουν τις κατοικίες τους οι φοιτητές. 

 

- Η Θεσσαλονίκη είναι μια σχετικά μικρή πόλη και μπορείτε εύκολα να μεταφερθείτε από 

την μια άκρη στην άλλη. Παρόλα αυτά, καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε τον χάρτη της 

πόλης πριν ξεκινήσετε να επισκέπτεστε  υποψήφια διαμερίσματα. Χάρτη της 

Θεσσαλονίκης μπορείτε να βρείτε εδώ  

 

- Ενδεικτικές τιμές ενοικίασης κατοικιών:  150-200€ για στούντιο 

200-300€ για διαμέρισμα με ένα δωμάτιο 

300-400€ για διαμέρισμα με δύο 

δωμάτια 

Λάβετε υπόψη ότι η τιμή του ενοικίου καθορίζεται και από την τοποθεσία του διαμερίσματος. 

Συνήθως τα σπίτι τα οποία βρίσκονται στο κέντρο της πόλης έχουν υψηλότερο ενοίκιο από 

αυτά άλλων περιοχών. 

mailto:info@dei.edu.gr


 

 

 

1. Θα σας ενδιέφερε η ενοικίαση επιπλωμένου διαμερίσματος;  Ναι  Όχι 

   

 

2. Σκοπεύετε να συγκατοικήσετε με άλλα άτομα;    Ναι   Όχι   

Εάν ναι, με πόσα;      …………………………………….. 

 

3. Παρακαλούμε σημειώστε την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη επιλογή  σας. 

Διαμέρισμα με ένα δωμάτιο  

Διαμέρισμα με δύο δωμάτια 

Στούντιο 

Άλλο (παρακαλούμε σημειώστε λεπτομέρειες παρακάτω)    

  …………………………………….. 

 

4. Σημειώστε ποιο είναι το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που μπορείτε να διαθέσετε μηνιαίως 

για την ενοικίαση κατοικίας.  

………………………………………. 

 

 

5. Αριθμείστε τα παρακάτω κριτήρια, από το 1 (πιο σημαντικό) μέχρι το 5 (λιγότερο 

σημαντικό). 

Απόσταση από το DEI College/κέντρο της Θεσσαλονίκης 

Τιμή ενοικίου 

Κατάσταση διαμερίσματος 

Επίπλωση 

Άλλο……. 

6. Θα σας ενδιέφερε να νοικιάσετε ένα στούντιο σε πολυκατοικία φοιτητών (πρόκειται για 

πολυκατοικίες που αποτελούνται από μικρά στούντιο και ενοικιάζονται αποκλειστικά σε 

φοιτητές. Συνήθως στην τιμή του ενοικίου περιλαμβάνονται και οι λογαριασμοί); 

 

Ναι    Όχι  

 

 

7. Παρακαλούμε σημειώστε κατά προσέγγιση την ημερομηνία από την οποία θα βρίσκεστε 

στη Θεσσαλονίκη και θα είσαστε διαθέσιμος/η για να επισκεφθείτε υποψήφια 

διαμερίσματα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



8. Πότε σας ενδιαφέρει να μετακομίσετε; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Θα θέλατε να σας βοηθήσουμε στην εύρεση προσωρινής διαμονής για την περίοδο 

αναζήτησης κατοικίας; Εδώ μπορείτε να βρείτε μια λίστα με ξενοδοχεία σε κεντρικά σημεία 

της πόλης. 

 

Ναι    Όχι  

 

10. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω άλλο κριτήριο ή παράγοντα που επηρεάζει την 

επιλογή κατοικίας σας και δεν αναφέρθηκε παραπάνω. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Προωθείστε το ερωτηματολόγιο στο info@dei.edu.gr. 
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