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ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ: Μια πανεπιστημιακή εγκατάσταση εκπαίδευσης, εργασίας και διαμονής

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη σχέση αλληλεπίδρασης ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος εντός των ορίων μιας πόλης. Η επίδραση 
αυτή γίνεται εμφανής στη πόλη του Βόλου όπου το πανεπιστήμιο αναπτύσσεται πολλαπλά μέσα στον πολεοδομικό ιστό του, με το πλέγμα των 
κτηριακών εγκαταστάσεων του και την πανεπιστημιακή κοινότητα να διαμορφώνει το περιβάλλον του και να ορίζει το αστικό του τοπίο. Οι 
φοιτητές, με τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους δίνουν ένα νέο ρυθμό, διεισδύουν στους περισσοτέρους τομείς του κοινωνικού ιστού της πόλης 
και διαμορφώνουν τη ζωή της. 

Στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία ενός νέου κέντρου για εκπαίδευση, εργασία και διαμονή, που θα ενοποιεί και θα συμπληρώνει το υπάρχον 
«δίκτυο» των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στη πόλη του Βόλου. Το κέντρο αυτό θα δημιουργήσει συνέργειες, πρωτίστως μεταξύ των ιδίων 
των φοιτητών, των κατοίκων της γύρω περιοχής αλλά και με απώτερο στόχο μια ώσμωση με το σύνολο της πόλης.

Η υλοποίηση αυτής της ιδέας πραγματοποιείται με τον σχεδιασμό τριών νέων πανεπιστημιακών τμημάτων, μιας φοιτητικής εστίας, καθώς και ενός 
χώρου συνεργατικής εργασίας. Παράλληλα διαμορφώνεται ένα πάρκο που περιβάλλει τα κτήρια και απευθύνεται στο σύνολο της πόλης. Σε αυτό 
κατασκευάζονται ξύλινα περιπτερά που πυροδοτούν δραστηριότητες για αναψυχή και εκτόνωση. 

Αυτή η εγκατάσταση τοποθετείται στο οικόπεδο του παλαιού εργοστασίου της Βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία, επαναχρησιμοποιώντας τα παλαιά 
εγκαταλελειμμένα κελύφη που σήμερα αποτελούν μια κενή ζώνη, η οποία απομονώνει τη γύρω περιοχή από τη συνέχεια του αστικού ιστού. 

Η διαμόρφωση αυτού του χώρου αξιοποίησε και τα ευρήματα έρευνας που απευθύνθηκε στους μελλοντικούς χρήστες του χώρου.

Student: Aikaterini Anastasiou                                                                                                         Supervisors: Zissis Kotionis | Vaso Trova

SYNERGIES: A university facility for education, work and residence

This diploma thesis explores the interaction of a university institution within the boundaries of a city. This effect becomes evident in the city of 
Volos where the university evolves multiple in the urban web, with the active grid of buildings, facilities and the university community shaping its 
environment, and defining the urban landscape. The students, with their desires and needs give a new rhythm, penetrate in most sectors of the 
social fabric of the city and shape the city life.

The aim of the project is to create a new centre for education, work and residence that will consolidate and complement the existing “network” 
of university facilities in the city of Volos. This centre will create direct synergies, primarily among the students themselves, the inhabitants of the 
surrounding space, and furthermore an osmosis with the entire urban area.
 
This concept is materialized with the design of three new university departments, a student residence, and a coworking space. The buildings are 
contained within a recreation park that is addressed to the whole city. Wooden pavilions are placed in the park that trigger activities for recreation 
and relief.

This installation is placed at the grounds of the old Cotton Mill in Nea Ionia, reusing the old abandoned shells that today constitute a blank zone 
which disrupt the continuity of the surrounding area with the urban space.

The concept formation was enriched with the findings of a survey addressed to the future users of the site.
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[ το πανεπιστήμιο και η πόλη του βόλου ]



Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Βόλος

Το 2019 το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμπληρώνει 35 χρόνια από την ίδρυση του και 31 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας 
του. Στη πόλη του Βόλου δραστηριοποιούνται 3 Σχολές με  12 από τα 18 Τμήματά του και 35 προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών. Αναπτύσσεται πολλαπλά στο πολεοδομικό ιστό της πόλης με το πλέγμα των  εγκαταστάσεών του και των ερευνητικών  
του υποδομών,  αλληλοεπιδρώντας και διαμορφώνοντας το περιβάλλον της πόλης. Σύντομα, μετά την πρόσφατη συγχώνευσή του 
με το ΤΕΙ Θεσσαλίας,  αναμένεται να προστεθούν και 3 νέα Τμήματα. Αποτελεί σημαντικό κομμάτι, ίσως το σημαντικότερο, του 
κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της πόλης, αφού σπουδάζουν στο σύνολό τους στο Βόλο περισσότεροι από 12.500 φοιτητές και 
φοιτήτριες όλων των επιπέδων και εργάζονται πάνω από 500 άτομα ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Το σύνολο των φοιτητών 
που  αποτελούν  το πιο ενεργό κομμάτι του πληθυσμού της πόλης κατανέμεται στις εγκαταστάσεις του Πεδίου του Άρεως (39%) και 

στο Παραλιακό Συγκρότημα(31%), καθώς και στο κτίριο Ματσάγγου (14%)  και στο Φυτόκο (16%). 



ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
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ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12 ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
40 ΑΤΟΜΩΝ

ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΟΛΗ ΤΟΥ  ΒΟΛΟΥ : ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ- ΩΣΜΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ  - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΣΤΙΩΝ

 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ



 144.449 KATOIKOI 12.444  ΦΟΙΤΗΤΕΣ 811  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12 ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
40 ΑΤΟΜΩΝ

ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΟΛΗ ΤΟΥ  ΒΟΛΟΥ : ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ- ΩΣΜΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
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[ συνεργατικοί χώροι εργασίας ]



ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι συνεργατικοί χώροι εργασίας (coworking spaces) είναι ευέλικτοι και δικτυακοί χώροι εργασίας που βασίζονται στην κοινή χρήση 
εγκαταστάσεων και βασικών αξιών μεταξύ των συμμετεχόντων. Περιλαμβάνουν συνήθως  κοινούς αλλά και ανεξάρτητους χώρους 
εργασίας, καθώς και πολλές  ανεξάρτητες δραστηριότητες. Αν και το κίνημα υπάρχει από τα τέλη του 2007, δεν ακολούθησε η 
δημιουργία ανάλογων χώρων άμεσα. Όπως και η νέα επιχειρηματικότητα, κέρδισε σταδιακά υποστηρικτές. Τα δυο κινήματα, αν 
και ξεκίνησαν ανεξάρτητα μεταξύ τους, έχουν κοινές αφετηρίες, και κινούνται παράλληλα συμπληρώνοντας το ένα το άλλο.  Σήμερα 
η δημιουργία τέτοιων χώρων γνωρίζει μεγάλη άνθηση σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί την πρώτη επιλογή επαγγελματικού 
χώρου για μια σειρά επαγγελματιών όπως προγραμματιστές, startups μηχανικοί, αρχιτέκτονες, δικηγόροι, σχεδιαστές κλπ. Οι χώροι 
συναντήσεων ικανοποιούν ένα ευρύ φάσμα αναγκών  και  πολλοί νέοι εργαζόμενοι αλλά και επιχειρήσεις ξεκινούν από αυτούς στη 
φάση ανάπτυξής, ενώ άλλοί αποφασίζουν συνειδητά  να εγκατασταθούν μόνιμα σε αυτούς.

Η πρωτοτυπία τους είναι ότι η εργασία γίνετα  σε ένα περιβάλλον μαζί με άλλους επαγγελματίες. Αυτό μάλιστα δεν είναι μια 
αναγκαστική επιλογή λόγω έλλειψης προσωπικού χώρου. Είναι συνειδητή επιλογή με πολλαπλά οφέλη. Πέρα από το προφανές 
οικονομικό όφελος υπάρχουν συγκριτικά  πλεονεκτήματα που προέρχονται από τη άμεση δικτύωση και προσωπική επαφή των 
εργαζόμενων καθώς και των δυνατοτήτων συνεργασίας που δημιουργούνται. Η εργασία σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό χώρο με 
άλλους επαγγελματίες  και ανθρώπους διαφορετικών ειδικοτήτων είναι μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και δημιουργία.

Οι συνεργατικοί χώροι εργασίας επιτρέπουν την εποικοδομητική εγκατάσταση, εξισορροπώντας την ανάγκη για έναν άνετο χώρο 
εργασίας με έναν χώρο που βρίσκεται πάντα σε ροή. Υπάρχει πάντα κάτι νέο στο δίκτυο, κάποια νέα καινοτομία, κάτι που τα κάνει 
να διαφέρουν από τη μονοτονία ενός τυπικού εργασιακού χώρου
 



 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ





[ έρευνα στους φοιτητές και τις νεοφυείς επιχειρήσεις ]



Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο  πλαίσιο της  εργασίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο  που απευθυνόταν διακριτά τόσο στους φοιτητές 
όσο και στις νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις, με σκοπό να εμπλουτίσει με τα αποτελέσματά της το σχεδιασμό της εγκατάστασης 
Στόχοι  της έρευνας ήταν: α) Ως προς τους φοιτητές, να αποτυπωθεί μια εικόνα  των  συνθηκών διαβίωσης  και της  κοινωνικής τους  
ζωής. Επίσης να διερευνηθούν  οι αντιλήψεις τους οι επιθυμίες, καθώς και οι ανάγκες τους , οι επιλογές  τους και οι προτιμήσεις τους 
σε σχέση με τον χώρο διαβίωσής, το περιβάλλον μελέτης και το ελεύθερο χρόνο τους. β) Ως προς της επιχειρήσεις, με αναλογικό 
τρόπο να  αποτυπώσει το προφίλ τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως προς τους χώρους εγκατάστασής και το εργασιακό 
περιβάλλον. Επίσης, να καταγράψει τις στάσεις και αντιλήψεις για το πώς επιθυμούν τον χώρο εργασίας και το πώς αξιολογούν τη 
πιθανή γειτνίαση με το Πανεπιστήμιο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2018. Στους φοιτητές έγινε μέσω online  ερωτηματολογίων ενώ στις επιχειρήσεις 
έγινε με δομημένη συνέντευξη και online ερωτηματολόγια. Συλλέχθηκαν 309 απαντήσεις, 271 φοιτητών και 38 επιχειρήσεων. 
Η διαστρωμάτωση του δείγματος  ταυτίζεται με την κατανομή του συνόλου των φοιτητών, ενώ στο δείγμα των επιχειρήσεων 
περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες  startups της Θεσσαλίας. Η δομή των ερωτήσεων  περιλάμβανε το αρχικό μέρος με το προφίλ 
των ερωτώμενων και το είδος κατοικίας / εγκατάστασης Στο επόμενο μέρος υπήρχαν ερωτήσεις,  για την διαβίωση τους, την 
κοινωνικοποίηση και τους χώρους δραστηριοτήτων τους  και στο τελευταίο κομμάτι οι ερωτήσεις αναφορικά με τις προτιμήσεις, το 
ωράριο, την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και τις παροχές που επιθυμούν. Και στις δύο περιπτώσεις ζητήθηκαν ιδιαίτερα  οι 
προτιμήσεις για τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και από της επιχειρήσεις ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην αξιολόγηση 
coworking spaces ως πιθανών χώρων εγκατάστασης.

Στη συνέχεια  παρουσιάζονται  γραφικά τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων καθώς και επιλεγμένα συγκριτικά διαγράμματα.
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Τα λειτουργικά έξοδα της φοιτητικής μου ζωής είναι: α σας άρεσε η κατοικία σας να γειτνιάζει με 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ



Αν μένατε σε φοιτητική εστία πόσο θα σας ενοχλούσε να 
μοιράζεστε με άλλα άτομα

Τι είδους χώρους κοινής χρήσης θα θέλατε να περιέχει 
μια φοιτητική εστία ή
γενικότερα ένα κτήριο που απευθύνεται σε όλους τους 
φοιτητές του Βόλου;

την κουζίνα

Αν μένατε σε φοιτητική εστία πόσο θα σας
ενοχλούσε να μοιράζεστε με άλλα άτομα :

την κουζίνα 

33 % ΚΑΘΟΛΟΥ 

46% ΛΙΓΟ 

17% ΠΟΛΥ

3% ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

1% ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

το μπάνιο 

4% ΚΑΘΟΛΟΥ 

18% ΛΙΓΟ 

42% ΠΟΛΥ

36% ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

1% ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

το μπάνιο

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ



Μετακινούμαι με: 

48%

25%

20%

7%

Εκτός από φοιτητής:

5%

15%

79%

έχω επιπλέον και μια δουλεία
πλήρους απασχόλησης

έχω μια παράλληλη εργασία με
ελεύθερο ωράριο

δεν έχω κάποια επαγγελματική
απασχόληση

δεν απάντησαν 

Μετακινούμαι με: 

48%

25%

20%

7%

Εκτός από φοιτητής:

5%

15%

79%

έχω επιπλέον και μια δουλεία
πλήρους απασχόλησης

έχω μια παράλληλη εργασία με
ελεύθερο ωράριο

δεν έχω κάποια επαγγελματική
απασχόληση

δεν απάντησαν 

Μετακινούμαι με: Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας , στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας,αρκετοί ελεύθεροι χώροι για τους φοιτητές που ευνοούν την 
κοινωνικοποίηση και λλες δραστηριότητές;

Νιώθετε άνετα να μείνετε στη σχολή για να μελετήσετε;

Πιστεύετε πως είναι εύκολη η 
γνωριμία και η κοινωνικοποίηση με 
άτομα από άλλες σχολές, τμήματα;

Εκτός απο φοιτητής:

Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας, στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αρκετοί ελεύθεροι χώροι
για τους φοιτητές που ευνοούν την κοινωνικοποίηση
και άλλες δραστηριότητές;

65%35%
ΟΧΙΝΑΙ

Πιστεύετε πως
είναι εύκολη η
γνωριμία και η
κοινωνικοποίηση
με άτομα από
άλλες σχολές,
τμήματα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ
 

ΟΧΙ, γιατί οι εγκαταστάσεις δεν
βρίσκονται στον ίδιο χώρο

Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας, στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αρκετοί ελεύθεροι χώροι
για τους φοιτητές που ευνοούν την κοινωνικοποίηση
και άλλες δραστηριότητές;

65%35%
ΟΧΙΝΑΙ

Πιστεύετε πως
είναι εύκολη η
γνωριμία και η
κοινωνικοποίηση
με άτομα από
άλλες σχολές,
τμήματα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ
 

ΟΧΙ, γιατί οι εγκαταστάσεις δεν
βρίσκονται στον ίδιο χώρο

Νιώθετε άνετα να μείνετε στη σχολή για να μελετήσετε;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

-60 -40 -20 0 20 40 60

η σχολή μου δεν έχει χώρους
διαμορφωμένους για διάβασμα.

για άλλους λόγους

προτιμώ στο χώρο μου / προσωπικοί
λόγοι

όλη την ημέρα

μόνο τις πρωινές ώρες στη βιβλιοθήκη /κυλικείο

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ



Το ωράριο μελέτης που έχετε είναι διαφορετικό των 
συνηθισμένων ωρών εργασίας (9:00 π.μ. –18:00 μ.μ.);

Με τι είδους δραστηριότητες σας αρέσει να ασχολείστε 
σε έναν εξωτερικό υπαίθριο
χώρο;

Τι είδους δραστηριότητα επιλέγετε για να αποφορτιστείτε 
από το άγχος ή μια δύσκολη μέρα;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ



Ποια μορφή άθλησης προτιμάτε; 

Ποια μορφή άθλησης προτιμάτε;

1. τρεξιμο
2. περπατημα
3 .γυμναστηριο
4. ποδηλατο
5. κολυμβηση
6. αεροβικη
7. μπασκετ
8. χορός 
9. ομαδική αθληση
10. ποδοσφαιρο
11. διαφορα 
12. crossfit
13. pilates
14. βολευ
15. yoga
16. αθλητισμος γενικα
17. πολεμικες τεχνες 
18. ενοργανη
19. kick box
20. δεν απαντησαν

47

32

30

30

16

14

14

13

13

12

12

8

8

7

7

7

5

3

2

18

ένα καφέ 25.4 ένα φούρνο 0.79

ένα εστιατόριο 12.7 το κέντρο της πόλης 1.19

ένα μπάρ 11.7 σουπερμάρκετ 1.79

το πανεπιστήμιο 1.79 ένα πάρκο (με παροχές για χαλάρωση,
διασκέδαση, εκγύμναση, εργασία)

42.46

φαρμακείο 0.4 τσιπουράδικο 0.2

δεν απάντησαν 1.59

Θα θέλατε η κατοικία σας να βρίσκεται σε
κοντινή απόσταση με:

Θα θέλατε η κατοικία σας να βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση με:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

επιχείρηση
38  

3%

με 2-5
εργαζόμενους 21

 
 55%

με ενα άτομο 1 
 
 

είμαι:

>5 
εργαζόμενους 16

 
 42%

Είμαι: Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης

Ποια είναι η έδρα της επιχείρησης σας τη δεδομένη στιγμή;

Το λειτουργικό κόστος ήταν ένα από τα προβλήματα που 
κληθήκατε να αντιμετωπίσετε κατά τη φάση εκκίνησης της 
επιχείρησης σας;

Μέσος ηλικιακός όρος των εργαζομένων 
της επιχείρησης:

Μέσος ηλικιακός όρος των εργαζομένων
της επιχείρησης:

>45 έτη

25-45 έτη 

20-25 έτη 

<20 έτη

Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης :

38%

18%

15%

είναι και φοιτητές

έχουν επιπλέον μια δουλεία
πλήρους απασχόλησης

έχουν μια παράλληλη εργασία
με ελεύθερο ωράριο
(freelancing)

απασχολούνται αποκλειστικά
από τη συγκεκριμένη εργασία 29%

Ποια είναι η έδρα της επιχείρησης σας τη δεδομένη στιγμή;

-

0 20 40 60 80 100

Ένας νοικιασμένος χώρος Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Ο χώρος κατοικίας σας Χώρος συνεργατικής
εργασίας (Co-working
space)

Θα σας ενδιέφερε η χρήση ενός χώρου που δίνει τη δυνατότητα «στέγασης»
της επιχείρησης από λίγες ώρες – μέχρι κάποιες μέρες ή κάποιους

μήνες;

co-working

0 20 40 60 80 100

Ναι και σε μετέπειτα στάδιο Ναι, κατά φάση εκκίνησης της
επιχείρησης

Όχι δεν απάντησαν

Θα επιλέγατε την «εγκατάσταση» της επιχείρησης σας, εάν είχατε τη
δυνατότητα, σε ένα χώρο που μοιράζεται παροχές και γειτνιάζει με

άλλες επιχειρήσεις (πχ coworking spaces);
ή σε ένα χώρο που συνδέεται με το πανεπιστήμιο;

co-working

University

0 20 40 60 80 100

Ναι και σε μετέπειτα στάδιο Ναι, κατά φάση εκκίνησης
της επιχείρησης

Όχι

Πιστεύετε πως η γειτνίαση με άλλες επιχειρήσεις ευνοεί την
δικτύωση και τη διασύνδεση με ανθρώπους που έχουν

παρόμοιους προβληματισμούς και ιδέες και μπορεί να είναι
ωφέλιμη για την επιχείρηση σας;

διασύνδεση

0 20 40 60 80 100

Ναι Όχι

Δεν την επηρεάζει

Θα επιλέγατε την εγκατάσταση της επιχείρησης σας, εάν είχατε τη
δυνατότητα, σε ένα χώρο που συνδέεται με το πανεπιστήμιο;

Αν ναι, πως θα μπορούσατε να επωφεληθείτε από μια τέτοια συνεργασία;

συνεργασία

University

0 20 40 60 80 100

Ναι με τη διασύνδεση και το
διάλογο

με την πρόσβαση και τη
συνεργασία

φιλικό περιβάλλον-
αξιοπιστία στην επιχείρηση

Όχι

Το λειτουργικό κόστος ήταν ένα από τα προβλήματα
που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε κατά τη φάση
εκκίνησης της επιχείρησης σας;
 

42%58%
NAI OXI



Θα επιλέγατε την «εγκατάσταση» της επιχείρησης σας, εάν είχατε τη 
δυνατότητα, σε ένα χώρο που μοιράζεται παροχές και γειτνιάζει με άλλες 
επιχειρήσεις (πχ coworking spaces);

Στην επιχείρησή σας υπάρχουν φορές που 
δουλεύετε με ωράριο,διαφορετικό των 
συνηθισμένων ωρών λειτουργίας γραφείου 
(9:00 π.μ. –18:00 μ.μ.);

Πιστεύετε πως η γειτνίαση με άλλες επιχειρήσεις ευνοεί την δικτύωση και 
τη διασύνδεση με ανθρώπους που έχουν παρόμοιους προβληματισμούς 
και ιδέες και μπορεί να είναι ωφέλιμη για την επιχείρηση σας;

Θα επιλέγατε την εγκατάσταση της επιχείρησης σας, εάν είχατε τη 
δυνατότητα, σε ένα χώρο που συνδέεται με το πανεπιστήμιο; 
Αν ναι, πως θα μπορούσατε να επωφεληθείτε από μια τέτοια συνεργασία;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



Ποιες θα ήταν οι υπηρεσίες ή οι παροχές που θα θέλατε ιδανικά 
να προσφέρονται στο χώρο εργασίας σας;

Ποιο εργασιακό περιβάλλον προτιμάτε;

Ποιες θα ήταν οι επιπλέον παροχές που θα θέλατε ιδανικά να
προσφέρονται σε έναν χώρο μελέτης και εργασίας ;

1. Υπηρεσία φωτοτυπιών-εκτυπώσεων
(Printer, Scanner, φωτοτυπικό) 
2. Μικρή βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο
3. Χώροι υγιεινής (τουαλέτες, ντους)
4. 24/7 πρόσβαση στις εγκαταστάσεις
5. Αποθηκευτικός χώρος (Φύλαξη
προσωπικών αντικειμένων, εγγράφων
κτλ.)
6. Χώρος ανάπαυσης μικρής διάρκειας
7. Αίθουσα γυμναστικής – εκτόνωσης
8. Αυτόματοι πωλητές
9. Κουζίνα
10. Μικρό εργαστήριο κατασκευών
μικρής κλίμακας (παροχή βασικών
εργαλείων)
11. Ιδιωτικοί θάλαμοι για βιντεοκλήσεις
και τηλεφωνικές κλήσεις
12. Studio Ηχογράφησης
13. Χώρος επισκευής ποδηλάτων
14. Χώρο για καπνίζοντες
15. Χώρο στάθμευσης
16. Πίνακες ανακοινώσεων
17. Φοιτητικό ραδιόφωνο
18. Χώρο εκθέσεων/φωτογραφίας
19. Αίθουσα σεμιναρίων.
20. Αναπαυτικά καθίσματα, καλόγουστη
αισθητική

231

198

184

159

153

136

128

97

88

84

22

24

1

1

1

1

1

1

1

189

Δεν το προτιμώ

Λίγο

ΜέτριαΠολύ

Πάρα πολύ

Ποιο εργασιακό περιβάλλον προτιμάτε;

0

5

10

15

Περιβάλλον καθιστικού –
ανοιχτός χώρος εργασίας

Ξεχωριστός χώρος γραφείου/
άτομο

Μεγάλα τραπέζια Θάλαμος εργασίας (cubicle)

Πως σας αρέσει να περνάτε το χρόνο σας κατά τη 
διάρκεια του διαλείμματος στην εργασία σας; 
Θα επιθυμούσατε την ύπαρξη κάποιων ειδικών 
παροχών;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ

Παροχές στο χώρο μελέτης-εργασίας



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ

Δραστηριότητες αναψυχής- εκτόνωσης

Ωράριο εργασίας





[ η περιοχή της βαμβακουργίας ]



κατοικία

μικτή χρήση

εμπορική χρήση

βιομηχανία - στρατόπεδο

χώροι εκπαίδευσης πρόνοιας

χώροι αθλητισμόύ

χώροι πρασίνου

δημόσιοι αστικοί χώροι

κενοί χώροι

 ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑΣ



κατοικία

μικτή χρήση

εμπορική χρήση

βιομηχανία - στρατόπεδο

χώροι εκπαίδευσης πρόνοιας

χώροι αθλητισμόύ

χώροι πρασίνου

δημόσιοι αστικοί χώροι

κενοί χώροι

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΕΩΝ

κατοικία

μικτή χρήση

εμπορική χρήση

βιομηχανία - στρατόπεδο

χώροι εκπαίδευσης πρόνοιας

χώροι αθλητισμόύ

χώροι πρασίνου

δημόσιοι αστικοί χώροι

κενοί χώροι



Ελλησπόντου

Αδρα
μυττί

ου

Κυρί
λλου

Εθνικώ
ν Αγών

ων

Ελ. Βενιζέλου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΩΝ



ΚΑΤΟΨΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑΣΚΑΤΟΨΗ  ΣΤΕΓΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑΣ

Αποθήκη υλικών

Bobinoirs

Κλωστήριο ΙΙ
Κλωστήριο Ι

Κλωστήριο ΙΙΙ

Μεταλλικό υπόστεγο

Αποθήκη

εκκοκισμένου Αποθήκη

σπόρου

Eκκοκιστύριον

Eκκοκιστύριον

Αποθήκη υλικών

Bobinoirs

Κλωστήριο Ι

Κλωστήριο ΙΙΙ

Αποθήκη

εκκοκισμένου Αποθήκη

σπόρου

Eκκοκιστύριον

Eκκοκιστύριον

Αποθήκη υλικών

Bobinoirs

Κλωστήριο ΙΙ
Κλωστήριο Ι

Κλωστήριο ΙΙΙ

Μεταλλικό υπόστεγο

Αποθήκη

εκκοκισμένου Αποθήκη

σπόρου

Eκκοκιστύριον

Eκκοκιστύριον

Αποθήκη υλικών

Bobinoirs

Κλωστήριο Ι

Κλωστήριο ΙΙΙ

Αποθήκη

εκκοκισμένου Αποθήκη

σπόρου

Eκκοκιστύριον

Eκκοκιστύριον



Στο  οικόπεδο του παλαιού εργοστασίου της Βαμβακουργίας, έκτασης 86.265m2, διατηρώντας τα θολώτα κελύφη των παλαιών 
εγκαταστάσεων διαμορφώνονται χώροι για τρία πανεπιστημιακά τμήματα (13.691m2), φοιτητικη εστία και ενας χωρος συνεργατικής 
εργασίας (14.677m2).
Παράλληλα διαμορφώνεται ο υπαίθριος χώρος με την τοποθέτηση περιπτέρων για αναψυχή και εκτόνωση.



[ η αρχιτεκτονική πρόταση ]



Πεδίον του Άρεως

Συγκρότημα 
Τσαλαπάτα

2ας Νοεμβρίου

Κοραή

Συγκρότημα
Παπαστράτου

Δεληγιώργη

Άγιος Νικόλαος

Κτήριο 
Τσικρίκη

Κτήριο Καβούρα 

Μεταμόρφωση

Ιάσονως

Συγκρότημα Ματσάγγου



Πεδίον του Άρεως

Συγκρότημα 
Τσαλαπάτα

2ας Νοεμβρίου

Κοραή

Συγκρότημα
Παπαστράτου

Δεληγιώργη

Άγιος Νικόλαος

Κτήριο 
Τσικρίκη

Κτήριο Καβούρα 

Μεταμόρφωση

Ιάσονως

Συγκρότημα Ματσάγγου

ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ

υπάρχον δίκτυο

προτεινόμενη χάραξη ποδηλατοδρόμου

σιδηροδρομμικες γραμμες



ΚΑΤΟΨΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
1/750

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΘΑΜΝΟΙ

ΔΕΝΤΡΑ

ΒΟΤΑΝΑ

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

ΤΡΙΦΥΛΛΙ

ΠΟΩΔΗ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΧΩΜΑ

ΛΥΓΑΡΙΑ

ΕΛΙΑ

ΠΕΥΚΟ

αγριόκρινος

δυόσμος ρίγανη μελισσοβότανο γλυκόριζα

βίνκα αγριάδαχαμομήλι

ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ

ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ

ΘΥΜΑΡΙ

ΛΕΒΑΝΤΑ

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

ΑΓΡΙΟΒΑΤΟΣ

ΔΑΦΝΗ



ΚΑΤΟΨΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
1/750

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΘΑΜΝΟΙ

ΔΕΝΤΡΑ

ΒΟΤΑΝΑ

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

ΤΡΙΦΥΛΛΙ

ΠΟΩΔΗ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΧΩΜΑ

ΛΥΓΑΡΙΑ

ΕΛΙΑ

ΠΕΥΚΟ

αγριόκρινος

δυόσμος ρίγανη μελισσοβότανο γλυκόριζα

βίνκα αγριάδαχαμομήλι

ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ

ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ

ΘΥΜΑΡΙ

ΛΕΒΑΝΤΑ

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

ΑΓΡΙΟΒΑΤΟΣ

ΔΑΦΝΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΚΑΤΟΨΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ





ΚΑΤΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ





ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ 

TOMH  A-A

TOMH  B-B

NOTIA ΟΨΗ 



ΚΑΤΟΨΗ ΕΣΤΙΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ



ΚΑΤΟΨΗ ΕΣΤΙΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΦΟΣ





TOMH  B-B

TOMH  Α-Α

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ 

ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ 



25m2

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ 

Α-Α

B-B

B-B

Α-Α

+4.00

+6.00

+2.70

 0.00

+4.00

 0.00

+6.00

+2.70

ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΑ 

16m2

Α-Α
Α-Α

+4.00

 0.00

+6.00

+2.70

+4.00

 0.00

+6.00

+2.70

ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΑ 

16m2

B-B

Α-Α

+4.00

 0.00

+6.00

+2.70

+4.00

 0.00

+6.00

+2.70

B-B

Α-Α

B-B

B-B

25m2

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ 

Α-Α

B-B

B-B

Α-Α

+4.00

+6.00

+2.70

 0.00

+4.00

 0.00

+6.00

+2.70

ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΑ 

16m2

Α-Α
Α-Α

+4.00

 0.00

+6.00

+2.70

+4.00

 0.00

+6.00

+2.70

ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΑ 

16m2

B-B

Α-Α

+4.00

 0.00

+6.00

+2.70

+4.00

 0.00

+6.00

+2.70

B-B

Α-Α

B-B

B-B

ΜΟΝΑΔΑ 1 ΑΤΟΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ    ΑΜΕΑ



25m2

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ 

Α-Α

B-B

B-B

Α-Α

+4.00

+6.00

+2.70

 0.00

+4.00

 0.00

+6.00

+2.70

ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΑ 

16m2

Α-Α
Α-Α

+4.00

 0.00

+6.00

+2.70

+4.00

 0.00

+6.00

+2.70

ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΑ 

16m2

B-B

Α-Α

+4.00

 0.00

+6.00

+2.70

+4.00

 0.00

+6.00

+2.70

B-B

Α-Α

B-B

B-B

ΜΟΝΑΔΕΣ  ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ





[ τα περίπτερα στο πάρκο ]







ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ
ΠΡΟΒΑΛΛΩ

ΤΡΩΩ
ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ

ΔΙΑΒΑΖΩ ΔΡΟΣΙΖΟΜΑΙ
ΖΕΣΤΑΙΝΟΜΑΙ

ΟΨΗ 
1/100

ΚΑΤΟΨΗ
1/100



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ
ΠΡΟΒΑΛΛΩ

ΤΡΩΩ
ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ

ΔΙΑΒΑΖΩ ΔΡΟΣΙΖΟΜΑΙ
ΖΕΣΤΑΙΝΟΜΑΙ

ΟΨΗ 
1/100

ΚΑΤΟΨΗ
1/100

ΚΟΙΜΑΜΑΙ
ΠΑΡΑΤΗΡΩ
ΛΙΑΖΟΜΑΙ ΑΣΚΟΥΜΑΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ
ΔΡΩ

ΟΨΗ 
1/100

ΚΑΤΟΨΗ
1/100



ΚΟΙΜΑΜΑΙ
ΠΑΡΑΤΗΡΩ
ΛΙΑΖΟΜΑΙ ΑΣΚΟΥΜΑΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ
ΔΡΩ

ΟΨΗ 
1/100

ΚΑΤΟΨΗ
1/100







[ παράρτημα ]



'Έρευνα για τη φοιτητική ζωή στο Βόλο
Το ερωτηματολόγιο αφορά τη καταγραφή των συνηθειών, των  επιθυμιών και τη καθημερινότητα 
ενός φοιτητή στο Βόλο.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου στο e-mail: 
katerinaanastasiou0@gmail.com

1). Είμαι
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

'Αντρας

Γυναίκα

1. 

2). Είμαι φοιτητής του τμήματος:2. 

3). Διαμένω :
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Στις φοιτητικές εστίες

Σε σπίτι που νοικιάζω μόνος μου

Σε σπίτι που νοικιάζω μαζί με άλλους – Συγκατοίκηση

Σε ιδιόκτητη κατοικία με τους γονείς μου

Άλλο:

3. 

4). Τα λειτουργικά έξοδα της φοιτητικής μου ζωής στο Βόλο είναι :
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Υψηλά

Μέτρια

Χαμηλά

4. 

5). Θα σας άρεσε η κατοικία σας να γειτνιάζει με άλλες στις οποίες διαμένουν άτομα
παρόμοιας ηλικίας με την δικιά σας;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι, γιατί δημιουργεί μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα

Ναι, γιατί δεν θα αισθάνομαι μοναξιά και θα μπορώ να μοιραστώ τις εμπειρίες μου

Όχι

Άλλο:

5. 

6). Θα συγκατοικούσατε με άλλους φοιτητές;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι

Όχι

6. 
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7). Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων
που θα μπορούσατε να συγκατοικήσετε;

7. 

8). Αν μένατε σε φοιτητική εστία πόσο θα σας ενοχλούσε να μοιράζεστε με άλλα άτομα
:
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολυ

την κουζίνα
την τουαλέτα

8. 

9). Τι είδους χώρους κοινής χρήσης θα θέλατε να περιέχει μια φοιτητική εστία ή
γενικότερα ένα κτήριο που απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του Βόλου;

9. 

10). O τρόπος μετακίνησης σας στο Βόλο είναι:
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Πόδια

Ποδήλατο

Λεωφορείο

Αυτοκίνητο

10. 

11). Εκτός από φοιτητής:
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

έχω επιπλέον και μια δουλεία πλήρους απασχόλησης

έχω μια παράλληλη εργασία με ελεύθερο ωράριο

δεν έχω κάποια επαγγελματική απασχόληση

11. 

12). Πιστεύετε πως είναι εύκολη η γνωριμία και η κοινωνικοποίηση με άτομα από άλλες
σχολές, τμήματα;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι

Όχι, γιατί οι εγκαταστάσεις του ΠΘ δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο

Όχι, για άλλο λόγο

12. 

13). Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας , στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
αρκετοί ελεύθεροι χώροι για τους φοιτητές που ευνοούν την κοινωνικοποίηση και
άλλες δραστηριότητές;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι

Όχι

13. 
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14). Νιώθετε άνετα να μείνετε στη σχολή για να μελετήσετε ;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι, όλη τη μέρα

Ναι, μόνο τις πρωινές ώρες

Όχι, η σχολή μου δεν έχει χώρους διαμορφωμένους για διάβασμα.

Άλλο:

14. 

15). Το ωράριο μελέτης που έχετε είναι διαφορετικό των συνηθισμένων ωρών εργασίας
(9:00 π.μ. –18:00 μ.μ.);
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι

Όχι

15. 

Αν ναι , παρακαλώ προσδιορίστε το
διαφορετικό ωράριο

16. 

16). Τι είδους δραστηριότητα επιλέγετε για να αποφορτιστείτε από το άγχος ή μια
δύσκολη μέρα;

17. 

17). Ποια μορφή άθλησης προτιμάτε;18. 

18). Ποιο περιβάλλον μελέτης προτιμάτε;
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Δεν το προτιμώ Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Περιβάλλον καθιστικού – ανοιχτός
χώρος εργασίας
Ξεχωριστός χώρος γραφείου/
άτομο
Μεγάλα τραπέζια που οι
άνθρωποι δουλεύουν γύρω από
αυτά

19. 
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7). Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων
που θα μπορούσατε να συγκατοικήσετε;

7. 

8). Αν μένατε σε φοιτητική εστία πόσο θα σας ενοχλούσε να μοιράζεστε με άλλα άτομα
:
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολυ

την κουζίνα
την τουαλέτα

8. 

9). Τι είδους χώρους κοινής χρήσης θα θέλατε να περιέχει μια φοιτητική εστία ή
γενικότερα ένα κτήριο που απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του Βόλου;

9. 

10). O τρόπος μετακίνησης σας στο Βόλο είναι:
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Πόδια

Ποδήλατο

Λεωφορείο

Αυτοκίνητο

10. 

11). Εκτός από φοιτητής:
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

έχω επιπλέον και μια δουλεία πλήρους απασχόλησης

έχω μια παράλληλη εργασία με ελεύθερο ωράριο

δεν έχω κάποια επαγγελματική απασχόληση

11. 

12). Πιστεύετε πως είναι εύκολη η γνωριμία και η κοινωνικοποίηση με άτομα από άλλες
σχολές, τμήματα;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι

Όχι, γιατί οι εγκαταστάσεις του ΠΘ δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο

Όχι, για άλλο λόγο

12. 

13). Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας , στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
αρκετοί ελεύθεροι χώροι για τους φοιτητές που ευνοούν την κοινωνικοποίηση και
άλλες δραστηριότητές;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι

Όχι

13. 
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Με την υποστήριξη της

19). Ποιες θα ήταν οι επιπλέον παροχές που θα θέλατε ιδανικά να προσφέρονται σε
έναν χώρο μελέτης και εργασίας ;
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Ιδιωτικοί θάλαμοι για βιντεοκλήσεις και τηλεφωνικές κλήσεις

Χώρος ανάπαυσης μικρής διάρκειας

Κουζίνα

Χώροι υγιεινής (τουαλέτες, ντους)

Μικρό εργαστήριο κατασκευών μικρής κλίμακας (παροχή βασικών εργαλείων)

Studio Ηχογράφησης

Χώρος επισκευής ποδηλάτων

Μικρή βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο

Αίθουσα γυμναστικής – εκτόνωσης

Υπηρεσία φωτοτυπιών-εκτυπώσεων (Printer, Scanner, φωτοτυπικό)

Αποθηκευτικός χώρος (Φύλαξη προσωπικών αντικειμένων, εγγράφων κτλ.)

Αυτόματοι πωλητές

24/7 πρόσβαση στις εγκαταστάσεις

Άλλο:

20. 

20). Θα θέλατε η κατοικία σας να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με:
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

ένα καφέ

ένα εστιατόριο

ένα μπαρ

ένα πάρκο (με παροχές για χαλάρωση, διασκέδαση, εκγύμναση, εργασία)

Άλλο:

21. 

21). Με τι είδους δραστηριότητες σας αρέσει να ασχολείστε σε έναν εξωτερικό υπαίθριο
χώρο;

22. 
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Έρευνα για το εργασιακό περιβάλλον στις
επιχειρήσεις
Η έρευνα  διεξάγεται στo πλαίσιo της διπλωματικής μου εργασίας. Στόχος της έρευνας είναι να 
προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες  και οι επιθυμίες νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. 
Σε μετέπειτα στάδιο αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό  ενός κτηρίου 
μικτής χρήσης με χώρο που προσφέρεται για εργασία, επικοινωνία και διασύνδεση στην πόλη του 
Βόλου.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου στο e-mail: 
katerinaanastasiou0@gmail.com

1). Εταιρική επωνυμία1. 

2). Από πόσα άτομα αποτελείται η επιχείρηση σας;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Μόνο ο εαυτός μου

2-5 εργαζόμενοι/συνεργάτες

Περισσότεροι από 5 εργαζόμενοι

2. 

3). Μέσος ηλικιακός όρος των εργαζομένων της επιχείρησης:
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

μικρότερος από τα 20 έτη

20-25 έτη

25 -45 έτη

μεγαλύτερος από 45 έτη

3. 

4). Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης : (Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν)
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

είναι και φοιτητές

έχουν επιπλέον μια δουλεία πλήρους απασχόλησης

έχουν μια παράλληλη εργασία με ελεύθερο ωράριο (freelancing)

απασχολούνται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη εργασία

4. 

5). Ποια είναι η έδρα της επιχείρησης σας τη δεδομένη στιγμή;
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Ο χώρος κατοικίας σας

Ένας νοικιασμένος χώρος

Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Χώρος συνεργατικής εργασίας (Co-working space)

Άλλο:

5. 
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6). Το λειτουργικό κόστος ήταν ένα από τα προβλήματα που κληθήκατε να
αντιμετωπίσετε κατά τη φάση εκκίνησης της επιχείρησης σας;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι

Όχι

6. 

7). Θα επιλέγατε την «εγκατάσταση» της επιχείρησης σας, εάν είχατε τη δυνατότητα, σε
ένα χώρο που μοιράζεται παροχές και γειτνιάζει με άλλες επιχειρήσεις (πχ coworking
spaces);
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι, κατά φάση εκκίνησης της επιχείρησης

Ναι και σε μετέπειτα στάδιο

Όχι

7. 

8). Πιστεύετε πως η γειτνίαση με άλλες επιχειρήσεις ευνοεί την δικτύωση και τη
διασύνδεση με ανθρώπους που έχουν παρόμοιους προβληματισμούς και ιδέες και
μπορεί να είναι ωφέλιμη για την επιχείρηση σας;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι

Όχι

Δεν την επηρεάζει

8. 

9). Θα επιλέγατε την εγκατάσταση της επιχείρησης σας, εάν είχατε τη δυνατότητα, σε
ένα χώρο που συνδέεται με το πανεπιστήμιο;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι, κατά τη φάση εκκίνησης της επιχείρησης

Ναι και σε μετέπειτα στάδιο

Όχι

9. 

10). Αν ναι, πως θα μπορούσατε να επωφεληθείτε από μια τέτοια συνεργασία; (Επιλέξτε
όλα όσα ισχύουν)
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

με τη διασύνδεση και το διάλογο με ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές

με την πρόσβαση και τη συνεργασία που μπορεί να υλοποιηθεί με εργαστήρια, και
προγράμματα του πανεπιστημίου

αποτελεί ένα φιλικό περιβάλλον που προσδίδει αξιοπιστία στην επιχείρηση

Άλλο:

10. 

11). Στην επιχείρησή σας υπάρχουν φορές που δουλεύετε με ωράριο, διαφορετικό των
συνηθισμένων ωρών λειτουργίας γραφείου (9:00 π.μ. –18:00 μ.μ.);
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι

Όχι

11. 

Αν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε το
διαφορετικό ωράριο

12. 
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6). Το λειτουργικό κόστος ήταν ένα από τα προβλήματα που κληθήκατε να
αντιμετωπίσετε κατά τη φάση εκκίνησης της επιχείρησης σας;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι

Όχι

6. 

7). Θα επιλέγατε την «εγκατάσταση» της επιχείρησης σας, εάν είχατε τη δυνατότητα, σε
ένα χώρο που μοιράζεται παροχές και γειτνιάζει με άλλες επιχειρήσεις (πχ coworking
spaces);
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι, κατά φάση εκκίνησης της επιχείρησης

Ναι και σε μετέπειτα στάδιο

Όχι

7. 

8). Πιστεύετε πως η γειτνίαση με άλλες επιχειρήσεις ευνοεί την δικτύωση και τη
διασύνδεση με ανθρώπους που έχουν παρόμοιους προβληματισμούς και ιδέες και
μπορεί να είναι ωφέλιμη για την επιχείρηση σας;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι

Όχι

Δεν την επηρεάζει

8. 

9). Θα επιλέγατε την εγκατάσταση της επιχείρησης σας, εάν είχατε τη δυνατότητα, σε
ένα χώρο που συνδέεται με το πανεπιστήμιο;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι, κατά τη φάση εκκίνησης της επιχείρησης

Ναι και σε μετέπειτα στάδιο

Όχι

9. 

10). Αν ναι, πως θα μπορούσατε να επωφεληθείτε από μια τέτοια συνεργασία; (Επιλέξτε
όλα όσα ισχύουν)
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

με τη διασύνδεση και το διάλογο με ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές

με την πρόσβαση και τη συνεργασία που μπορεί να υλοποιηθεί με εργαστήρια, και
προγράμματα του πανεπιστημίου

αποτελεί ένα φιλικό περιβάλλον που προσδίδει αξιοπιστία στην επιχείρηση

Άλλο:

10. 

11). Στην επιχείρησή σας υπάρχουν φορές που δουλεύετε με ωράριο, διαφορετικό των
συνηθισμένων ωρών λειτουργίας γραφείου (9:00 π.μ. –18:00 μ.μ.);
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι

Όχι

11. 

Αν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε το
διαφορετικό ωράριο

12. 
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12). Θα σας ενδιέφερε η χρήση ενός χώρου που δίνει τη δυνατότητα «στέγασης» της
επιχείρησης από λίγες ώρες – μέχρι κάποιες μέρες ή κάποιους μήνες;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι, κατά τη φάση εκκίνησης της επιχείρησης

Ναι και σε μετέπειτα στάδιο

Όχι

13. 

13). Ποιες θα ήταν οι υπηρεσίες ή οι παροχές που θα θέλατε ιδανικά να προσφέρονται
στο χώρο εργασίας σας; (Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν)
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Αίθουσα συναντήσεων – συνεδριάσεων - εκδηλώσεων

Ιδιωτικοί θάλαμοι για βιντεοκλήσεις και τηλεφωνικές κλήσεις

Χώρος έκθεσης (exhibition and presentation space)

Μικρή βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο

Μικρό εργαστήριο κατασκευών μικρής κλίμακας (παροχή βασικών εργαλείων)

Studio ηχογράφησης

Χώρος ανάπαυσης μικρής διάρκειας

Χώροι υγιεινής (τουαλέτες, ντους)

Κουζίνα

Αίθουσα γυμναστικής – εκτόνωσης

Αυλή, πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο

Χώρος καφέ, μπαρ , εστιατορίου

Υπηρεσία φωτοτυπιών-εκτυπώσεων (Printer, Scanner, φωτοτυπικό)

Αποθηκευτικός χώρος (Φύλαξη προσωπικών αντικειμένων, εγγράφων κτλ.) και
Ταχυδρομικές θυρίδες

Κοινόχρηστη Γραμματειακή υποστήριξη

Χώρος επισκευής ποδηλάτων

Χώρος εκφόρτωσης

24/7 πρόσβαση στις εγκαταστάσεις

Αυτόματοι πωλητές

Άλλο:

14. 

14). Ποιο εργασιακό περιβάλλον προτιμάτε; (Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν)
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Δεν το προτιμώ Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Περιβάλλον καθιστικού – ανοιχτός
χώρος εργασίας
Ξεχωριστός χώρος γραφείου/
άτομο
Μεγάλα τραπέζια που οι
άνθρωποι δουλεύουν γύρω από
αυτά
Θάλαμος εργασίας (cubicle)

15. 
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Με την υποστήριξη της

15). Πιστεύετε πως η δυνατότητα εργασίας σε διαφορετικά διαμορφωμένους χώρους
(πχ η δυνατότητα εναλλαγής από ένα γραφείο σ’ένα χώρο καθιστικού) συμβάλλει:
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Δεν επηρεάζει τις συνθήκες εργασίας

στην αποδοτικότητα

στο να νιώσει πιο άνετα ο εργαζόμενος στο χώρο εργασίας του

στην δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος που ευνοεί την συνεργασία

Άλλο:

16. 

16). Πως σας αρέσει να περνάτε το χρόνο σας κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στην
εργασία σας; Θα επιθυμούσατε την ύπαρξη κάποιων ειδικών παροχών;

17. 
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