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Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



• Χνόκμξ: Ιξύμιξπ  2018 

• Σομμεηείπακ: 1143 θξιηηηέπ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 

• Σηόςξπ: κα γκςνίζμομε ηεκ άπμρε ηςκ θμηηεηώκ 
γηα ηηξ πανεπόμεκεξ οπενεζίεξ ηεξ ΠΦΛ 
 
• ζε ζοκέπεηα ηςκ ηνηώκ πνμεγμύμεκςκ 
ενςηεμαημιμγίςκ, πμο είπακ γίκεη ημκ Δεθέμβνημ 
2016 (1200 θμηηεηέξ), Ιμύκημ 2017 (951 θμηηεηέξ), 
Δεθέμβνημ 2017 (1950 θμηηεηέξ)  

Η «ταυτότητα» του 4ου ερωτηματολογίου  



Τμ ενςηεμαημιόγημ πενηειάμβακε 14 εοτηήζειπ 
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 4ου ερωτηματολογίου  

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Η «ταυτότητα» του 4ου ερωτηματολογίου  

Επηπιέμκ, δεηήζεθε, ε γκώμε ηςκ θμηηεηώκ  
 
• γηα ημκ έιεγπμ θαηά ηεκ είζμδμ 
 
• γηα ημκ πνόκμ ακαμμκήξ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Βεληίτζη ητμ ποξζθεοόμεμτμ ρπηοεζιώμ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 
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Σε ςχζςη με την προηγοφμενη περίοδο (πριν το 
προηγοφμενο ερωτηματολόγιο) ζχουν βελτιωθεί 

οι προςφερόμενεσ υπηρεςίεσ; 



Σρςμόηηηα επίζκεσηπ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 
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Συχνότητα επίςκεψησ (κάθε πότε τρϊτε ςτην ΠΦΛ);   



Σρςμόηηηα επίζκεσηπ αμά ημέοα 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 
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Έρχεςτε πρωί - μεςημζρι - βράδυ; 



Πξιόηηηα ηξρ θαγηηξύ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 
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Πωσ κρίνετε την ποιότητα φαγητοφ;  



Πξικιλία ηξρ θαγηηξύ 
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Πωσ κρίνετε την ποικιλία φαγητοφ; 



Πξζόηηηα ηξρ θαγηηξύ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 
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Πωσ κρίνετε την ποςότητα του φαγητοφ; 



Καθαοιόηηηα 
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Πωσ κρίνετε την καθαριότητα του εςτιατορίου; 



Καθαοιόηηηα και πξιόηηηα ζκερώμ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 
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Πωσ κρίνετε την καθαριότητα και ποιότητα των 
ςκευϊν του εςτιατορίου; 



Καθαοιόηηηα ςώοτμ ργιειμήπ 
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Πωσ κρίνετε την καθαριότητα των χϊρων 
υγιεινήσ (τουαλζτεσ κ.λ.π); 



Ταςύηηηα ενρπηοέηηζηπ 
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Πωσ κρίνετε την ταχφτητα εξυπηρζτηςησ ; 



Σρμπεοιθξοά ποξζτπικξύ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 
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Πωσ κρίνετε την ευγζνεια του προςωπικοφ;  



Xοόμξπ αμαμoμξμήπ (Μέοεπ αιςμήπ) 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

17,85% 

45,49% 

26,95% 

9,19% 
0,52% 

Ποιοσ είναι ο μζςοσ χρόνοσ αναμονήσ για να 
λάβετε το γεφμα ςασ την Τρίτη και την Πζμπτη; 



Xοόμξπ αμαμoμξμήπ (εκηόπ Τοίηηπ και Πέμπηηπ) 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 
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Ποιοσ περίπου είναι ο μζςοσ χρόνοσ 
αναμονήσ για να λάβετε το γεφμα ςασ τισ 

άλλεσ ημζρεσ (εκτόσ τησ Τρίτησ και τησ 
Πζμπτησ); 



Έλεγςξπ ζηημ είζξδξ 
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Καμία απάντηςη 
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Θεωρείτε ότι ο ζλεγχοσ που γίνεται ςτην είςοδο 
είναι ικανοποιητικόσ ή θα πρζπει να βελτιωθεί; 



Οη θμηηεηέξ ζε έκα μεγάιμ πμζμζηό (54%)  

 

ζεςνμύκ όηη ζε ζπέζε με ηεκ πνμεγμύμεκε πενίμδμ 

 

 μη πανεπόμεκεξ οπενεζίεξ έπμοκ βειηηςζεί 

  

Σρμπεοάζμαηα 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Η γμώμη ητμ θξιηηηώμ για ηημ 
 

        Πξιόηηηα θαγηηξύ 

   66 % θαιή έςξ ελαηνεηηθή  

  Πξζόηηηα θαγηηξύ 

  73% θαιή έςξ ελαηνεηηθή 

Σρμπεοάζμαηα 

  Πξικιλία θαγηηξύ 

         62% θαιή έςξ ελαηνεηηθή 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Η γμώμη ητμ θξιηηηώμ για ηημ  
 

           καθαοιόηηηα ςώοτμ ηξραλεηώμ 

    83% θαιή έςξ ελαηνεηηθή  

   

Σρμπεοάζμαηα 

     ηαςύηηηα ενρπηοέηηζηπ 

         74% θαιή έςξ ελαηνεηηθή  

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 

     Εργέμεια ποξζτπικξύ 

         82% θαιή έςξ ελαηνεηηθή  



Η γμώμη ητμ θξιηηηώμ για ηξμ  
 

           ςοόμξ αμαμξμήπ 

     

Μέοεπ αιςμήπ (Τνίηε, Πέμπηε) <15 λεπηά (ημ 63%) 

 

Άιιεξ μένεξ <10 λεπηά (ημ 63%)  

Σρμπεοάζμαηα 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Η γμώμη ητμ θξιηηηώμ για ηξμ  
 

           έλεγςξ 

     

Έκα μεγάιμ πμζμζηό (~70%), 

 θέλξρμ μα γίμεηαι έλεγςξπ 

θαη κα εηζένπμκηαη μόκμ μη θμηηεηέξ ημο ΑΠΘ 

Σρμπεοάζμαηα 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Πμιιμί θμηηεηέξ δεημύκ κα γίκεηαη αοζηενόηενμξ 
έιεγπμξ θαηά ηεκ είζμδμ 

Τι  κάμαμε? 

 

Πνμζπαζμύμε κα βειηηώζμομε ημκ δηεκενγμύμεκμ έιεγπμ  

Παοαηηοήζειπ ζςόλια ητμ θξιηηηώμ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Πμιιμί θμηηεηέξ δεημύκ κα ακαγνάθεηαη ζημ μεκμύ ημ 
είδμξ ηεξ ζαιάηαξ, ημο γιοθμύ θαη ημο θνμύημο 

Τι  κάμαμε 

 

Τα ζημηπεία ηεξ ζαιάηαξ θαη ημο γιοθμύ, ακαγνάθμκηαη 

πιέμκ ζημ εμενήζημ μεκμύ 

Παοαηηοήζειπ ζςόλια ητμ θξιηηηώμ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Πμιιμί θμηηεηέξ δεημύκ κα πενηζζόηενα αμηγώξ 
πμνημθαγηθά θαγεηά 

Τι  κάμαμε? 

 

Ακ θαη θαζεμενηκά ζημ μεκμύ οπάνπεη ιαδενό θαγεηό, ζα 

θαηαβιεζεί πνμζπάζεηα ώζηε αοηό κα είκαη αμηγώξ 

«πμνημθαγηθό» 

Παοαηηοήζειπ ζςόλια ητμ θξιηηηώμ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Πμιιμί θμηηεηέξ δεημύκ κα οπάνπεη «extra” ειαηόιαδμ 
γηα ηηξ ζαιάηεξ 

Τι  κάμαμε? 

 

Τμπμζεηήζαμε ζηε δηακμμή μπμοθάιηα με ειαηόιαδμ γηα 

ηηξ ζαιάηεξ 

Παοαηηοήζειπ ζςόλια ητμ θξιηηηώμ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Πμιιμί θμηηεηέξ δεημύκ κα έπμοκ επηιμγή ζημ 
ζοκμδεοηηθό πηάημ 

Τι  κάμαμε? 

 

Τμ πνόβιεμα ιύζεθε θαη μη θμηηεηέξ ζα έπμοκ ηεκ 

επηιμγή πμο επηζομμύκ ζημ ζοκμδεοηηθό πηάημ 

Παοαηηοήζειπ ζςόλια ητμ θξιηηηώμ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Πμιιμί θμηηεηέξ παναπμκμύκηαη γηα ημ μέγεζμξ ηςκ 
μενίδςκ 

Τι  κάμαμε? 
 

Τμ μέγεζμξ ηςκ μενίδςκ ειέγπεηαη δεηγμαημιεπηηθά από 
οπαιιήιμοξ ηεξ Λέζπεξ ζε θαζεμενηκή βάζε, ώζηε κα 
ακηαπμθνίκεηαη ζηε ζπεηηθή κμμμζεζία. Οη έιεγπμη 
δείπκμοκ όηη ημ μέγεζμξ είκαη πάκημηε ηθακμπμηεηηθό θαη 
μάιηζηα μεγαιύηενμ από ημ πνμβιεπόμεκμ. Σοκεπίδμομε 
με αοζηενόηεηα ημοξ ειέγπμοξ ςξ πνμξ ημ μέγεζμξ ηςκ 
μενίδςκ. 

Παοαηηοήζειπ ζςόλια ητμ θξιηηηώμ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Πμιιμί θμηηεηέξ παναπμκμύκηαη όηη μεηά ημ θιείζημμ 
ζηηξ 4μμ ή ζηηξ 9μμ, πηέδμκηαη από οπαιιήιμοξ κα 
εγθαηαιείρμοκ ημ εζηηαηόνημ. 

Τι  κάμαμε? 
 

Δόζεθε αοζηενή εκημιή ζημοξ οπαιιήιμοξ, ώζηε μη 
θμηηεηέξ κα έπμοκ ηε δοκαηόηεηα κα παναμέκμοκ ζηεκ 
αίζμοζα μέπνη θαη μηζή ώνα μεηά ημ θιείζημμ ηεξ 
δηακμμήξ,  δειαδή μέπνη ηηξ 4.30 θαη 9.30 μμ. 

Παοαηηοήζειπ ζςόλια ητμ θξιηηηώμ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Εοπανηζημύμε όιμοξ ημοξ θμηηεηέξ γηα ηεκ μαδηθή 
ζομμεημπή ημοξ θαη ζημ 4μ ενςηεμαημιόγημ   

Επίλξγξπ-Ερςαοιζηίεπ 

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 Ποόεδοξπ και ηα μέλη ηξρ ΔΣ ηηπ ΠΦΛ 
Η Διερθύμηοια και ηξ Ποξζτπικό ηηπ ΠΦΛ 



Ο κέμξ πώνμξ πανάζεζεξ ηςκ γεομάηςκ 

Εικόμεπ από ηημ αμακαιμιζμέμη ΠΦΛ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Ο κέμξ πώνμξ πανάζεζεξ ηςκ γεομάηςκ 

Εικόμεπ από ηημ αμακαιμιζμέμη ΠΦΛ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Οη κέεξ ημοαιέηεξ ηςκ θμηηεηώκ 

Εικόμεπ από ηημ αμακαιμιζμέμη ΠΦΛ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Οη κέεξ ημοαιέηεξ ηςκ θμηηεηώκ 

Εικόμεπ από ηημ αμακαιμιζμέμη ΠΦΛ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Η κέα είζμδμξ 

Εικόμεπ από ηημ αμακαιμιζμέμη ΠΦΛ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 



Οζόκε ζηεκ είζμδμ γηα πενηγναθή ηςκ γεομάηςκ 

Εικόμεπ από ηημ αμακαιμιζμέμη ΠΦΛ 

Η γκώμε ηςκ θμηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φμηηεηηθή Λέζπε, ΑΠΘ 


