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Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Η σχεδίαση μιας καρέκλας έχει συχνά ταυτιστεί με ένα από τα δυσκολότερα σχεδιαστικά προβλήματα 
για έναν σχεδιαστή. Το γεγονός αυτό δεν σχετίζεται με την πολυπλοκότητα μόνο της εργασίας, αλλά και 
με τον κορεσμό του αντικειμένου της. Υπάρχουν τόσες διαφορετικές καρέκλες, για τόσες διαφορετικές 
χρήσεις και οι οποίες καλύπτουν τόσο διαφορετικά αισθητικά πρότυπα και λειτουργικές ανάγκες ώστε, 
για το σχεδιαστή η πρόκληση για τη δημιουργία μιας πρωτότυπης καρέκλας, η οποία πράγματι λύνει μια 
ανάγκη και καλύπτει ένα κενό, είναι υπαρκτή. Για το λόγο αυτό η καρέκλα συνεδρίου συνιστά ένα πολύ 
ενδιαφέρον θέμα μελέτης. 
 Ο σχεδιασμός της συνεδριακής καρέκλας επικεντρώνεται συνήθως σε θέματα εργονομίας ή 
αποθήκευσης. Η διπλωματική αυτή φιλοδοξεί να ασχοληθεί και με μια τρίτη, εξ ίσου σημαντική πτυχή της 
χρήσης της. Πρόκειται για τη μετάβαση από την κατάσταση χρήσης στην κατάσταση μη χρήσης, και τον 
χειρισμό αυτής της κατάστασης από τον ανθρώπινο παράγοντα, ιδίως όταν αναφερόμαστε σε μεγάλους 
αριθμούς καθισμάτων. Ως μεταβατική κατάσταση θεωρείται η μεταφορά, το στήσιμο και το μάζεμα της 
καρέκλας, μετά από κάθε εκδήλωση.
 Η διπλωματική αυτή ξεκινά με την παρατήρηση ότι ο τρόπος προσέγγισης του προβλήματος 
προετοιμασίας και στησίματος των συνεδριακών αιθουσών σήμερα είναι ελαττωματικός,  με την έννοια 
ότι ο τρόπος διεκπεραίωσης της διαδικασίας είναι για τους υπαλλήλους χρονοβόρα και κουραστική. 
Παράλληλα πραγματοποιείται η υπόθεση ότι ένα αναδιπλούμενο σύστημα καθισμάτων πιθανώς θα 
βελτίωνε και θα διευκόλυνε την διαδικασία αυτή. Προτείνεται δηλαδή ότι  η χρήση αναδιπλούμενων 
δομών και η δημιουργία καθιστικών συστημάτων, αντί για ατομικά καθίσματα, θα μπορούσε να δώσει 
μία βελτιωμένη αντιπρόταση στον τρόπο που γίνεται, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, το 
στήσιμο και το μάζεμα των συνεδριακών αιθουσών σήμερα. 

 Η καρέκλα συνεδρίου έχει δύο χρήστες: αυτόν που κάθεται σε αυτήν και στον υπεύθυνο για το 
στήσιμο υπάλληλο που την τοποθετεί και την μαζεύει. Στόχος αυτής της διπλωματικής είναι η σχεδίαση 
συστήματος καθισμάτων που θα λαμβάνει υπόψιν και τα δύο είδη χρηστών με έμφαση στον δεύτερο. Από 
εδώ και στο εξής, για λόγους σαφήνειας το πρώτο είδος χρηστών θα ονομάζεται “Ακροατής” και το δεύτερο 
είδος χρηστών θα ονομάζεται “Χειριστής”. Εκτός των δύο αυτών βασικών ομάδων ενδιαφέροντος, υπάρχει 
και μία τρίτη, αυτή των οργανισμών διοργάνωσης συνεδρίων. Αν και αυτή η ομάδα δεν σχετίζεται με την 
χρήση των καθισμάτων, ωστόσο η μελέτη της είναι σημαντική καθώς αποτελεί το αγοραστικό κοινό των 
καθισμάτων συνεδρίων. 
 Έτσι αυτή η διπλωματική μελετά τις τρεις αυτές ομάδες ενδιαφέροντος, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
τους ώστε να διαπιστωθεί εάν πράγματι υφίσταται το κενό που παρατηρήθηκε αλλά και να εντοπιστεί το 
αν και κατά πόσο μία πρόταση με βάση τις αναδιπλούμενες δομές θα μπορούσε ή όχι να παράσχει μία 
βελτιωμένη λύση. 
 Ποιο συγκεκριμένα, στόχος είναι αρχικά η επαλήθευση της αρχικής υπόθεσης και εν συνεχεία η 
σχεδίαση αναδιπλούμενου συστήματος καθισμάτων για χώρους εκδηλώσεων, εστιάζοντας στο ζήτημα 
της μετάβασης από την κατάσταση χρήσης σε κατάσταση μη χρήσης με τον αποδοτικότερο και ταχύτερο 
τρόπο.  
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Εισαγωγή

 Για το λόγο αυτό δημιουργείται, μελετάται και αναλύεται σύστημα τριών αλληλεξαρτώμενων 
παραγόντων, του αντικειμένου “καρέκλα“, του περιβάλλοντος (context) και του ανθρώπινου παράγοντα.    
 Σε αυτό το πλαίσιο (1) παρουσιάζονται οι υπάρχουσες λύσεις και τα χαρακτηριστικά τους, (2) 
μελετώνται και αναλύονται οι αναπτυσσόμενες δομές, (3)  ερευνώνται οι απαιτήσεις, μέθοδοι και περιορισμοί 
που ισχύουν στους χώρους εκδηλώσεων, (4) εξετάζονται οι παράμετροι που αφορούν στον ανθρώπινο 
παράγοντα, σε σχέση με την προετοιμασία του χώρου εκδηλώσεων και σε σχέση με τους εργονομικούς 
περιορισμούς. Τέλος, με βάση τα παραπάνω (5) αναπτύσσεται σχεδιαστικό πλαίσιο και γίνεται σχεδιαστική 
πρόταση, η οποία προκύπτει από την παραπάνω έρευνα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Η δομή της διπλωματικής διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στην καρέκλα 
και την συνεδριακή καρέκλα, σαν ιστορικό αντικείμενο και σαν προϊόν αλλά και στον φυσικό χώρο των 
συνεδριακών εκδηλώσεων. Το κεφάλαιο στοχεύει στην κατανόηση των μεθόδων προετοιμασίας μίας 
αίθουσας, των απαιτήσεων κανόνων και περιορισμών που χαρακτηρίζουν την διαδικασία αυτή αλλά και τις 
γενικές συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζονται και από τις οποίες επηρεάζονται οι χειριστές. Παράλληλα, 
μελετώνται τα υπάρχοντα στην αγορά συνεδριακά καθίσματα. 
 Τα επόμενα δύο κεφάλαια ασχολούνται με τον ανθρώπινο παράγοντα. Σε αυτά δηλαδή εντοπίζονται 
και παρουσιάζονται οι απαιτήσεις και οι στόχοι των διοργανωτριών εταιρειών και τα κριτήρια με βάση τα 
οποία γίνεται η επιλογή των καθισμάτων, τα ακριβή καθήκοντα των χειριστών και οι μέθοδοι διεκπεραίωσής 
τους αλλά και οι απαιτήσεις των ακροατών. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου διεξάγονται συμπεράσματα που 
οδηγούν στον εντοπισμό κάποιων προβληματικών περιοχών σε κάθε πεδίο δραστηριότητας και την 
πρόταση βελτιωτικών λύσεων για τα ζητήματα αυτά. 
 Το σύνολο της μελέτης των τριών πρώτων κεφαλαίων καταλήγει στην επιβεβαίωση της αρχικής 
υπόθεσης και οδηγεί στην δεύτερη ενότητα της διπλωματικής αυτής και τα τρία τελευταία κεφάλαιά της.  
Σε αυτή τη δεύτερη φάση μελετώνται οι αναδιπλούμενες δομές ώστε να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο 
εκπληρώνουν την αρχική υπόθεση, ενώ οι διαφορετικοί τύποι των δομών αυτών αναλύονται ώστε να 
επιλεγεί η καταλληλότερη από αυτές για τους στόχους της σχεδίασης. 
 Στο πέμπτο κεφάλαιο  ολοκληρώνεται και παρουσιάζεται η αναλυτική περιγραφή της σχεδίασης 
και των στόχων της, όπως αυτοί εντοπίζονται στα τρία πρώτα κεφάλαια, μαζί με τις τελικές και 
ιεραρχημένες σχεδιαστικές προδιαγραφές. Το κεφάλαιο ξεκινά με μία ανασκόπηση της συνολικής έρευνας 
και την διεξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων για καθέναν από τους ερευνηθέντες τομείς.  Τα κρίσιμα 
αυτά συμπεράσματα οργανώνονται και μελετώνται ως προς την συνάφειά τους με την εργασία και το 
σχεδιαζόμενο σύστημα αλλά και ως προς τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Το κεφάλαιο καταλήγει στην 
οργάνωση του brief και των σχεδιαστικών προδιαγραφών. 
 Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με την παρουσίαση της σχεδιαστικής μεθόδου αλλά και των τελικών 
σχεδιαστικών προτάσεων. Εδώ παρουσιάζονται όλα τα στάδια της υλοποίησης της σχεδίασης από τον 
αρχικό ιδεασμό μέχρι την παρουσίαση της τελικής σχεδιαστικής πρότασης. Αναλύεται ο τρόπος χρήσης 
και λειτουργίας του προτεινόμενου συστήματος, ενώ παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στις μεθόδους, 
τα κριτήρια και τους περιορισμούς που οδήγησαν στις διάφορες σχεδιαστικές αποφάσεις. Το κεφάλαιο 
καταλήγει σε ένα σύνολο προτάσεων για περαιτέρω εξέλιξη και σχεδιαστική διερεύνηση. 





1
Καρέκλες και Συνέδρια





1. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής αποτελεί ουσιαστικά ένα κεφάλαιο γνωριμίας με την 
ιστορία και το περιβάλλον της συνεδριακής καρέκλας. 
 Το κεφάλαιο αυτό διαρθρώνεται σε δύο επιμέρους ενότητες, καθεμία από τις οποίες προσεγγίζει 
ξεχωριστά καθέναν από τους δύο παράγοντες, την καρέκλα και το συνέδριο. 
 Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται μια  ιστορική περιγραφή της μορφολογικής, χρηστικής 
και κοινωνικής εξέλιξης της καρέκλας από τα νεολιθικά χρόνια μέχρι και τον εικοστό αιώνα.  Μελετάται 
η χρήση, η θέση και ο ρόλος της καρέκλας στην κοινωνία ανά τους αιώνες και ο τρόπος που αυτά 
αλληλοεπηρεάζονται ανάλογα με τις κοινωνικές  -και ορισμένες φορές πολιτικές- εξελίξεις. Στην συνέχεια 
αναλύονται τα ζητήματα που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση της καρέκλας και του ανθρώπου, και 
τους σχεδιαστικούς και μορφολογικούς περιορισμούς που αναδύονται. Παράλληλα μελετάται ο χώρος 
της συνεδριακής καρέκλας στην αγορά. Δημιουργείται έτσι ένα σφαιρικό πλαίσιο ανάλυσης της καρέκλας 
γενικά και της συνεδριακής καρέκλας ειδικότερα. 
 Η δεύτερη ενότητα ξεκινά με έναν ορισμό του συνεδρίου και των παραλλαγών του. Σε αυτό το 
κομμάτι παρουσιάζονται τα είδη συνεδριακών εκδηλώσεων που υπάρχουν και οι απαιτήσεις που τις 
συνοδεύουν, αναλύονται οι ανάγκες τις οποίες θα πρέπει να προβλέπει και να καλύπτει ένας συνεδριακός 
χώρος, ενώ απαριθμούνται οι διάφορες διατάξεις καθισμάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την 
διεξαγωγή μίας συνεδριακής εκδήλωσης. Σε αυτό το τελευταίο κομμάτι παρουσιάζονται επιπλέον οι 
κανόνες που διέπουν το στήσιμο των συνεδριακών διατάξεων, σύμφωνα με τους κανόνες των τουριστικών 
επιστημών και της εστιατορικής τέχνης. 
 Στόχος του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των καταβολών αλλά και των πρακτικών ζητημάτων που 
οδήγησαν στις σημερινές πεποιθήσεις και πρακτικές σε σχέση με την μορφή και χρήση της καρέκλας. 
Ταυτόχρονα, κατανοώντας τους παράγοντες που καθιστούν επιτυχή την διοργάνωση ενός συνεδρίου και 
το πλαίσιο κανόνων που αυτή περιλαμβάνει, καθίσταται ευκολότερη η αντίληψη των λόγων θέσπισής 
τους αλλά και ο εντοπισμός περιορισμών, προβλημάτων αλλά και παρακάμψεων του κανόνα σε επόμενα 
κεφάλαια. Η γνώση αυτή θεωρείται ότι θα φανεί πολύτιμη στην διεξαγωγή επιτυχών συμπερασμάτων, ιδίως 
σε ότι αφορά στους περιορισμούς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χειριστές των καθισμάτων 
αλλά και οι διοργανωτές των συνεδρίων ως σύνολο.
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1.1 Η ΚΑΡΕΚΛΑ

 Στην παρακάτω ενότητα παρατίθεται μια σύντομη ιστορική περιγραφή της μορφολογικής, 
χρηστικής και κοινωνικής εξέλιξης της καρέκλας από τα νεολιθικά χρόνια μέχρι και τον εικοστό αιώνα. 
Αρχικά παρουσιάζεται μία γενική θεώρηση της εξελικτικής πορείας της καρέκλας και τα κριτήρια με βάση 
τα οποία διαχωρίζονται σήμερα οι καρέκλες σε διαφορετικά είδη ανά ιστορικές περιόδους. Στη συνέχεια 
το κείμενο αναπτύσσεται χρονολογικά με παράλληλες αναφορές σε ιστορικές και κοινωνικές εξελίξεις οι 
οποίες θεωρείται ότι επηρέασαν την πορεία του επίπλου γενικά και της καρέκλας ειδικότερα. Ταυτόχρονα 
γίνεται και μία αναφορά στην εργονομία της καρέκλας, ενώ διεξάγεται και έρευνα αγοράς στον χώρο των 
συνεδριακών καθισμάτων. Η ενότητα κλείνει με την διεξαγωγή συμπερασμάτων.

1.1.1 ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 “Η καρέκλα αποτελεί γνήσιο πολιτισμικό στοιχείο.” *[1] 

 Γενικά,  μπορούμε να πούμε σχετικά με συνήθειά μας να χρησιμοποιούμε καρέκλες οτι  δημιουργή-
θηκε, παραλλάχθηκε και ενδυναμώθηκε σε σχέση και παράλληλα με κοινωνικές  -και όχι γενετικές, 
ανατομικές ή φυσιολογικές-  αιτίες. 
 Οι πρώτες καρέκλες αποτελούσαν άμεση έκφραση του πολιτισμού που τις δημιούργησε και 
ιστορικά χωρίζονται σε πολιτισμικά/γεωγραφικά στιλ. Έτσι αρχικά έχουμε την Ελληνιστική, την Αιγυπτιακή, 
την Ασιατική και τη Μεσαιωνική καρέκλα. Στη συνέχεια οι καρέκλες διαχωρίζονται ανάλογα με τη χώρα 
προέλευσής τους. Η Ιταλία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία έχουν τα πιο αναγνωρίσιμα και διακριτά στιλ. Μετά 
το 18ο αιώνα οι καρέκλες διαχωρίζονται και ταυτοποιούνται από το στιλ των κατασκευαστών τους, όπως οι 
Chippendale, Sheraton Hepplewhite κ.α. Ο εικοστός αιώνας διαχωρίζει τις καρέκλες με βάση τα διάφορα 
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*[1] Gallen Cranz, 2000, The chair; rethinking culture, body and design, W. W. Norton & Company, Inc. New York, U.S.A.  σελ. 16

εικόνα 1.1: Νεολιθικό Ειδώλιο 



σχεδιαστικά κινήματα, αλλά κυρίως με τους διαφορετικούς σχεδιαστές. Οι σχεδιαστές αυτοί έμειναν 
γνωστοί στην ιστορία, όχι μόνο γιατί ήταν σύγχρονοι αρκετά ώστε να γνωρίζουμε τα ονόματά τους, αλλά 
και γιατί μετέτρεψαν τις καρέκλες σε μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης. 
 Τα πρώτα ευρήματα που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη καθισμάτων και ιδιαίτερα καρεκλών έρχονται 
από την Νεολιθική Εποχή, μεταξύ 10.000 και 4.000 Π.Χ. Ανασκαφές στην περιοχή της Γιουγκοσλαβίας και 
της Βουλγαρίας οδήγησαν στην ανεύρεση πήλινων ειδωλίων ύψους έξι εκατοστών τα οποία αναπαριστούν 
γυναικείες φιγούρες που κάθονται σε καρέκλες (εικόνα 1.1). Καθώς οι κοινωνίες εκείνες ήταν έντονα 
μητριαρχικές, και επειδή όλες οι φιγούρες που απεικονίζονται καθιστές είναι γυναικείες, πολλοί επιστήμονες 
θεωρούν πως, τα πρώτα στοιχεία ύπαρξης και χρήσης καθισμάτων, αποτελούν ταυτόχρονα και τις πρώτες 
ενδείξεις για την σύνδεση της καρέκλας με το κύρος και τη δύναμη. 

 Ετυμολογικά, μπορούμε να πούμε ότι από τα πρώτα χρόνια χρήσης της καρέκλας, υπήρξαν 
εννοιολογικές όσο και ονομαστικές διαφορές μεταξύ διαφορετικών ειδών καθισμάτων, γεγονός που 
επιβεβαιώνει την υπόθεση αυτή, ότι δηλαδή οι πρώτες καρέκλες είχαν ρόλο τελετουργικό και η χρήση 
τους εξαπλώθηκε αργότερα περαιτέρω. Συγκεκριμένα, η λέξη “καρέκλα” και οι αγγλικές “chair”, γαλλική 
“chaise” και ιταλική “sedia”, προέρχονται όλες από την αρχαιοελληνική “καθέδρα”, από την πρόθεση “κατά” 
και την λέξη “έδρα” (επιφάνεια). Έτσι η καρέκλα είναι μία “επιφάνεια όπου κάθεσαι”. Αντίθετα, η λέξη 
θρόνος προέρχεται από την Ινδοευρωπαϊκή βάση “dher”, που σημαίνει “κάτι για να κρατά” ή “κάτι για να 
υποστηρίζει”.  Αυτή η ρίζα δηλώνει ότι αυτή η “υποστήριξη” αναφέρεται και στην μεταφορά, υπονοεί 
δηλαδή την μεταφορά των βασιλέων από τους υπηρέτες τους. Είναι λοιπόν σαφής και εννοιολογικά, όσο 
και κοινωνικά η διαφορά μεταξύ καρέκλας και θρόνου, αφού σχεδόν ο οποιοσδήποτε μπορεί να καθίσει 
σε κάθισμα, λίγοι όμως είναι εκείνοι που είναι αρκετά ισχυροί ώστε να μεταφερθούν πάνω στο κάθισμά 
τους. Αυτή η διαφοροποίηση υπάρχει από τα αρχαιοελληνικά χρόνια και αποτυπώνεται και μορφολογικά, 
δημιουργώντας δύο διαφορετικά είδη καθισμάτων, τον θρόνο και τον κλίσμο. Ο θρόνος είχε κάθετη πλάτη 
και μεγάλο μέγεθος, ενώ ο κλίσμος με μία ελαφριά κλίση στην πλάτη χρησιμοποιούνταν σε πιο χαλαρωτικές 
στιγμές. 

     Πάντως, και η “εκδημοκρατισμένη” *[2] καρέκλα, στην πρωτογενή της μορφή αλλά και κατά το 
Μεσαίωνα ήταν αδιαμφισβήτητα ένα στοιχείο το οποίο εξυπηρετούσε την κοινωνική διαστρωμάτωση και 
μπορούσε να προβάλει κοινωνική υπεροχή, εξουσία και κύρος, κάτι όμως που δεν συνέβει ποτέ με τα άλλα 
καθίσματα της κάθε εποχής. 
 Πράγματι, από ανάγλυφα σε επιτύμβιες στήλες γνωρίζουμε ότι στον Μεσοποτάμιο Πολιτισμό οι 
καρέκλες χρησιμοποιούνταν τόσο από τους βασιλείς όσο και στο οικιακό περιβάλλον των πολιτών, δίνοντας 
όμως πάντα σημασία στην ιεραρχία. Αυτό σημαίνει πως οι άνθρωποι της Μεσοποταμίας συνήθιζαν να 
κάθονται σε καρέκλες, η συνύπαρξη όμως ανθρώπων διαφορετικής κοινωνικής τάξης στο ίδιο δωμάτιο 
σήμαινε πως το δικαίωμα για την χρήση καρέκλας αυτομάτως αφαιρούνταν από τους λιγότερο ισχυρούς.  
Ομοίως, από εικόνες και ιερογλυφικά κείμενα γνωρίζουμε πως, αν και οι περισσότεροι υπήκοοι της Αιγύπτου 
χρησιμοποιούσαν καθημερινά καρέκλες υπήρχαν κανόνες οι οποίοι, βάση κοινωνικής ιεραρχίας, καθόριζαν 
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*[2] Gallen Cranz, 2000, The chair; rethinking culture, body and design, W. W. Norton & Company, Inc. New York, U.S.A. σελ. 30



ποιοι μπορούσαν να καθίσουν και σε ποια περίσταση, ανάλογα με το ποιος ήταν παρόν κάθε φορά. Είχαν 
δηλαδή παρόμοια αντιμετώπιση για την καρέκλα και την καθιστή στάση με τους Μεσοποτάμιους λαούς. 
 Αυτή η συμπεριφορά και αντιμετώπιση της καρέκλας από τους πρώτους πολιτισμούς κέντρισε το 
ενδιαφέρων των επιστημόνων. Βασικός λόγος του ενδιαφέροντος αυτού είναι το οτι η καρέκλα δίνει μεν 
την δυνατότητα για κάθισμα μακριά από το έδαφος, κάτι που την καθιστά διαφορετική από οποιοδήποτε 
επιδαπέδιο σύστημα καθίσματος, αλλά δεν διαφέρει με αυτή την έννοια από το σκαμνί ή τον πάγκο. Τα δυο 
τελευταία όμως καθίσματα ποτέ δεν συνδέθηκαν συμβολικά με την εξουσία και την κοινωνική υπεροχή.
 Οι ειδικοί μελετητές και κοινωνιολόγοι που ασχολήθηκαν με το ζήτημα πιστεύουν ότι αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι σε μία καρέκλα μπορεί να καθίσει ένα μόνο άτομο τη φορά, κάτι που τονίζει την 
ατομικότητα. Επιπλέον, την περίοδο εκείνη, και για πολλούς αιώνες αργότερα, η καρέκλα κατασκευάζεται 
ειδικά για τον χρήστη της. Έτσι η πλάτη της καρέκλας  φέρει διακοσμητικά στοιχεία τέτοια που δείχνουν το 
στιλ και τις αισθητικές προτιμήσεις του ιδιοκτήτη της, και όταν αυτή είναι αρκετά μεγάλη, πλαισιώνει τον 
καθήμενο προσδίδοντάς του κύρος.  Έτσι συμπεραίνουμε ότι η καρέκλα υπήρξε τόσο σημαντική επειδή 
ακριβώς η μορφή όσο και η χρήση της επιβεβαιώνουν “την πολιτισμική σημασία του ατόμου” *[3]
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εικόνα 1.2: Ο θρόνος μπορεί να εκφράζει
                        εξουσία ή και πνευματικότητα. 

εικόνα 1.3: Η καρέκλα χρησιμοποιούνταν 
από όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης.  
Κατ’ άλλους, η χρήση της περιοριζόταν σε 
γήινες, καθημερινές δραστηριότητες. 

 Μία άλλη πιθανή εξήγηση για τις εννοιολογικές όσο και μορφολογικές διαφορές μεταξύ θρόνου και 
κλίσμου είναι η διαδεδομένη εκείνη την περίοδο δοξασία πως οι βασιλείς και οι Φαραώ λειτουργούσαν ως 
σύνδεσμοι επικοινωνίας με τους θεούς. Έτσι η στάση της πλάτης σε ορθή γωνία μπορεί να σχετίζεται με 
την κατάλληλη τοποθέτηση του σώματος για την ένωση της ψυχής με κάποιο ανώτερο επίπεδο ή κάποια 
θεότητα. Αυτή η υπόθεση ενδυναμώνεται και από αντίστοιχες συμπεριφορές σε άλλους πολιτισμούς, όπως 

*[3] Gallen Cranz, 2000, The chair; rethinking culture, body and design, W. W. Norton & Company, Inc. New York, U.S.A. 
          σελίδα 89 (Σε σχέση με έκδοση του Victoria & Albert Museum, με τίτλο Modern Chairs: 1918- 1970, 1970, Λονδίνο)



ο Κινεζικός και ο Ινδουιστικός, όπου η στάση διαλογισμού και ένωσης με τα Θεία απαιτούσε τοποθέτηση 
του σώματος σε στάση τέτοια ώστε η σπονδυλική στήλη να είναι ίσια και αυτό-υποστηριζόμενη. Από αυτή 
τη σκοπιά, ο θρόνος αναπαριστά πνευματικότητα αντί για εξουσία, και ο κλίσμος μία πιο γήινη και χαλαρή 
συμπεριφορά (εικόνες 1.2, 1.3).
 Στα Ρωμαϊκά χρόνια οι δύο τύποι καθισμάτων διατηρήθηκαν, με το θρόνο (thronus στα λατινικά) να 
χρησιμοποιείται για κυβερνητικές και ακαδημαϊκές περιστάσεις, και την καθέδρα (cathedra στα λατινικά), 
με την επικλινή πλάτη να προτιμάται για το οικιακό περιβάλλον και να χρησιμοποιείται κυρίως από τις 
γυναίκες. Τα έπιπλα κάθε σπιτιού ήταν ελάχιστα και στις πλουσιότερες κατοικίες το κύρος και ο πλούτος 
επιδεικνύονταν μέσω της ποιότητας, και όχι της ποσότητας των επίπλων. Έτσι στα Ρωμαϊκά χρόνια οι 
καρέκλες ήταν σπάνια στοιχεία, που καταδείκνυαν πλούτο και πολυτέλεια.   
 Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η εξέλιξη στον τομέα του επίπλου ατρόφησε για 
μία χιλιετία. Τα Βισιγοτθικά φύλα και οι Γερμανοί νομάδες που εκτόπισαν τους Ρωμαίους δεν είχαν κανένα 
ενδιαφέρον για την κουλτούρα του επίπλου, καθώς παραδοσιακά κάθονταν στο έδαφος, πρακτική που 
συνέχισαν να εφαρμόζουν και μετά την εγκατάστασή τους στο Ρωμαϊκό χώρο. 
 Σε σπάνιες περιπτώσεις ιδιαίτερου πλούτου, κάθονταν πάνω σε μπαούλα μεταφοράς και 
ακουμπούσαν την πλάτη τους στους τοίχους. Για το λόγο αυτό, οι ελάχιστες καρέκλες εκείνης της περιόδου 
μοιάζουν μορφολογικά με μπαούλα στα οποία έχει προσκολληθεί μία ξύλινη πλάτη, μια ακριβώς γραμμική 
μεταφορά των πρακτικών που ϊυοθετούνταν στα κάστρα της εποχής. Οι καρέκλες αυτές ήταν συχνά 
ξυλόγλυπτες, και απεικόνιζαν αναπαραστάσεις της περιουσίας ή των κατορθωμάτων του άρχοντα στον 
οποίον ανήκαν. 
 Αργότερα, στα Μεσαιωνικά χρόνια, λόγω της πολιτικής αστάθειας της εποχής και της μεγάλης απειλής 
από κλέφτες , η οικοσκευή ήταν προσαρμοσμένη στις ανάγκες συνεχούς μετακίνησης των ανθρώπων, οι 
οποίοι συχνά εγκατέλειπαν τα κάστρα τους και αναζητούσαν καταφύγιο στο ύπαιθρο.
 Για λόγους ασφαλείας, τα έπιπλα χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες. Τα μικρά και ελαφριά, εύκολα 
μεταφερόμενα έπιπλα και τα μεγάλα, βαριά έπιπλα, που λόγω του όγκου και του βάρους τους δεν θα 
μπορούσαν να κλαπούν. Την εποχή εκείνη και για τους προαναφερθείς λόγους εισάγεται το αναδιπλούμενο 
σκαμνί, ενώ οι καρέκλες παραμένουν σπάνιες. Τα πλουσιότερα σπίτια μάλιστα, συχνά δεν διέθεταν 
παραπάνω από μία, η οποία ήταν πολύ βαριά, αποτελούσε προέκταση του τοιχώματος της κατοικίας και 
η χρήση της προοριζόταν αποκλειστικά για τον άρχοντα του σπιτιού. Από αυτήν την εποχή προέρχεται 
και η αγγλοσαξονική λέξη “chairman” (πρόεδρος), μία λέξη εννοιολογικά συνδεδεμένη με την ανώτερη 
εξουσία, ανάμεσα σε μία ομάδα ανθρώπων. 
 Πράγματι, μέχρι και τα τελευταία Μεσαιωνικά χρόνια η καρέκλα αποτελούσε μοναδικό προνόμιο 
του εκάστοτε άρχοντα, είτε πολιτικού ή εκκλησιαστικού. Είχε μάλιστα στενά προσωπικό χαρακτήρα, 
γεγονός που αποδεικνύεται και από το ότι κατασκευαζόταν για τον άρχοντα κατά παραγγελία. Μάλιστα, το 
κάθισμα συνήθως απεικόνιζε τα επιτεύγματά του ιδιοκτήτη του, τα υπάρχοντά του ή σκηνές από το πεδίο 
εξουσίας στο οποίο ανήκε.  Καθώς ήταν ένα μεγάλο και ισχυρό σύμβολο εξουσίας, η καρέκλα συνόδευε τον 
άρχοντα, και τοποθετούνταν για εκείνον στην κεφαλή του τραπεζιού για κάθε γεύμα, στο αναγνωστήριο ή 
ησυχαστήριο του κατά την διάρκεια της ημέρας, αλλά και δίπλα στο κρεββάτι του τη νύχτα.
 Τον δέκατο πέμπτο αιώνα βρίσκουμε για πρώτη φορά καθίσματα παρόμοιας μορφής και διακόσμου, 
κάτι που δείχνει την αποσύνδεση της καρέκλας από την στενά προσωπική και συμβολική ιδιότητα που είχε 
τους προηγούμενους αιώνες. Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει η μόδα της εποχής. Το στιλ της Αναγέννησης 
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προστάζει προβολή παιδείας και γνώσης, και έτσι αντί των προσωπικών θριάμβων και πλούτου, τα 
καθίσματα πλέον διακοσμούνται με θέματα από την Ελληνική Μυθολογία και το Αρχαίο Δράμα. Έτσι  η 
καρέκλα σταδιακά έπαψε να έχει αυστηρά προσωπικό χαρακτήρα και να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο 
των αρχόντων, και πλέον χρησιμοποιείται από όλους όσους έχουν την οικονομική άνεση να την αποκτήσουν. 
Από την στιγμή αυτή η καρέκλα γρήγορα εξαπλώθηκε και οι χρήση της επεκτάθηκε σημαντικά.
 Το δέκατο έκτο αιώνα πλέον η διακόσμηση είναι συνήθης και στις πιο απλές και καθημερινές 
καρέκλες. Με την ανάπτυξη της ναυτιλίας, του εμπορίου και την διάδοση των εξερευνητικών ταξιδιών, 
διαδίδονται στην Ευρώπη διακοσμητικά στιλ επηρεασμένα από την Ινδική αισθητική και την Ιαπωνική 
τέχνη.
 Τον δέκατο έβδομο αιώνα έχουμε την πρώτη διαφοροποίηση των καθισμάτων ανάλογα με το φύλο. 
Οι γυναικείες καρέκλες σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε οι γυναίκες να μπορούν να καθίσουν άνετα και να 
υπάρχει αρκετός χώρος για τα φορέματά τους. Ταυτόχρονα η καρέκλα αποκτά ταυτότητα και στιλ, ενώ η 
μορφολογία της αλλάζει με την ίδια ταχύτητα που γίνονται και οι αλλαγές στο χώρο της μόδας, αφού το 
σχήμα της πρέπει να τροποποιείται ανάλογα με το σχήμα των γυναικείων φορεμάτων. Παράλληλα εισάγεται 
ο όρος πολυθρόνα (armchair ή στα γαλλικά bergere) για να διαχωρίσει τις καρέκλες με βραχίονες από τις 
απλές καρέκλες, γνωστές ως καρέκλες πλαισίου (side chairs)  ή απλές καρέκλες (single chairs). Την ίδια 
περίοδο η κοινωνική ζωή των ανώτερων τάξεων αναπτύσσεται. Καθώς δέχονται πλέον συχνά επισκέπτες, 
αναπτύσσεται η ανάγκη για περισσότερα και ελαφρύτερα καθίσματα, ώστε να μετακινούνται εύκολα. 
    Το δέκατο όγδοο αιώνα οι συνήθειες της αριστοκρατίας αλλάζουν, και οι μέχρι τώρα επίσημοι και 
προσεγμένοι τρόποι τους αντικαθίστανται από πιο χαλαρές συμπεριφορές. Η καρέκλα ακολουθεί 
μορφολογικά την αλλαγή αυτή και οι πλάτες των καθισμάτων κατασκευάζονται με μεγαλύτερη κλίση, για 
να υποστηρίξουν αυτή τη χαλαρότερη στάση ζωής. Την ίδια περίοδο αναπτύσσεται το στυλ Ροκοκό.
 Γενικά ο δέκατος όγδοος αιώνας θεωρείται κρίσιμο σημείο στην εξέλιξη της καρέκλας  λόγω του 
ξαφνικού ενδιαφέροντος προς την άνεση αλλά και την σημασία αισθητικής συνοχής. Οι καρέκλες και 
τα διαφορετικά τους στιλ αυτήν την περίοδο αρχίζουν να διαμορφώνουν πολύ εντονότερες κοινωνικές 
διαφορές από ότι στους προηγούμενους αιώνες. Η άρχουσα τάξη χρησιμοποιεί πολυτελή έπιπλα ντυμένα 
με μεταξοτυπίες που αναπαριστούν αρχαιοελληνικά, ρωμαϊκά και αιγυπτιακά θέματα, αυξάνουν τον αριθμό 
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εικόνα 1.4: Πολυθρόνα που μετατρέπεται σε κρεβάτι, 
1875

εικόνα 1.5: Σχέδιο πιάνου που μετατρέπεται σε πλήρως 
εξοπλισμένη κρεβατοκάμαρα, 1866



των καθισμάτων που έχουν στην κατοχή τους, αλλά και την ποικιλομορφία των καθισμάτων αυτών, ώστε να 
υπάρχει συνοχή μεταξύ καθίσματος και του περιβάλλοντος διακόσμου. Έτσι για άλλη μία φορά η καρέκλα 
αποτελεί ένδειξη κοινωνικής υπεροχής, αυτή την φορά όχι μέσα από τα πλούτη ή τις ιστορίες κλασσικής 
παιδείας που απεικονίζει, αλλά μέσα από την οπτική και αισθητική συνοχή με τον χώρο στον οποίο είναι 
τοποθετημένη.
 Η εργατική τάξη από την άλλη, και ιδιαίτερα στο Λονδίνο, στρέφεται προς τα μικρά και πρακτικά 
έπιπλα. Αυτή την περίοδο ξεκινά ο σχεδιασμός και η κατασκευή επίπλων πολλαπλής χρήση με έμφαση 
στην εξοικονόμηση χώρου. Τότε εμφανίζεται η πρώτη πολυθρόνα που μετατρέπεται σε κρεβάτι και ένα 
πιάνο που μετατρέπεται σε μία πλήρως εξοπλισμένη κρεβατοκάμαρα (εικόνες 1.4, 1.5). 
 Λόγω της έντονης κοινωνικής διαφοράς που καταδεικνύει η αγορά του ενός ή του άλλου στιλ, το 
έπιπλο αποκτά μεγάλη κοινωνική σημασία και η κατασκευή επίπλου διαχωρίζεται επαγγελματικά από 
άλλες ξυλουργικές εργασίες. Στην Γαλλία μάλιστα, η κατασκευή μας καρέκλας θεωρούνταν τόσο σημαντική 
υπόθεση ώστε, δια νόμου, οι μόνοι άνθρωποι που είχαν το δικαίωμα να φτιάξουν καρέκλες ήταν κάποιοι 
εξουσιοδοτημένοι από το παλάτι επιπλοποιοί με ανάλογη ειδίκευση.

 Το 1856 είναι ίσως η σημαντικότερη χρονιά στην ιστορία της καρέκλας. Ο Michael Thonet πατεντάρει 
μία κατασκευαστική μέθοδο που είχε ο ίδιος αναπτύξει το 1830. Η νέα μέθοδος επιτρέπει την λύγιση ξύλου 
με την χρήση ατμού. Το 1859 στην διεθνή έκθεση επίπλου στο Παρίσι παρουσιάζει μία καρέκλα που θα 
άλλαζε την ιστορία της καρέκλας μέχρι εκείνη την στιγμή. Η νο 14, όπως ονομάστηκε, έγινε η πρώτη 
καρέκλα μαζικής, βιομηχανικής παραγωγής, και η πρώτη καρέκλα που, αποτελούμενη από έξι κομμάτια 
και μερικές βίδες, πωλούνταν σε επίπεδη συσκευασία. Έτσι ήταν εύκολη η αποστολή της σε όλο τον κόσμο, 
και λίγο αργότερα είχε κατακλείσει την Αμερική, Αφρική και Ασία. (εικόνα 1.6)
 Αυτή η εξέλιξη αποτελεί την μεγαλύτερη αλλαγή στην χρήση της καρέκλας μέχρι τότε. Η καρέκλα 
απεκδύεται πλήρως από οποιαδήποτε νόηση προσωπικού / ατομικού χαρακτήρα, και αποσυνδέεται 
λειτουργικά από δεδομένες χρήσεις και περιβάλλοντα. Η νο 14 χρησιμοποιήθηκε αδιάκριτα από 
ανθρώπους κάθε φυλής και κοινωνικής τάξης, ενώ η χρήση της εξαπλώθηκε από τραπεζαρίες, προσωπικά 
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εικόνα 1.6: Η νο 14 ήταν η πρώτη καρέκλα μαζικής παραγωγής και η πρώτη καρέκλα που 
χάρη  στο σχεδιασμό της μπορούσε να πωλείται σε επίπεδη συσκευασία. Σήμερα είναι ακόμη 
σε παραγωγή από την Αυστριακή Thonet.



και επαγγελματικά γραφεία σε καφέ και πολυτελή ή μη εστιατόρια σε όλο τον κόσμο.    
 Η βιομηχανική παραγωγή αποσυνέδεσε τον παραγωγό/σχεδιαστή από τον πελάτη/χρήστη,  ενώ 
έκανε την καρέκλα πολύ πιο φτηνή, ώστε περισσότεροι άνθρωποι μπορούσαν πλέον να την αγοράσουν. 
Λόγω των νέων δυνατοτήτων της νεο-εισαχθείσας βιομηχανικής παραγωγής, το δέκατο ένατο αιώνα 
αναπαράγονται σωρηδόν καρέκλες με στιλ άλλων εποχών, όπως γοτθικές, αναγεννησιακές, ροκοκό, 
Ελισαβετιανής εποχής και άλλα. 
 Παράλληλα, τα επαγγέλματα που δημιουργήθηκαν με την ανάπτυξη της βιομηχανίας και την 
ανάδειξη της αστικής τάξης σε κυρίαρχη δύναμη απαιτούσαν πολύ περισσότερες ώρες καθιστικής 
εργασίας. Έτσι, η χρήση της καρέκλας εξαπλώνεται τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον οικιακό χώρο.  
Τότε αναπτύσσεται ένα ολοκληρωτικά νέο είδος επίπλου, τα λεγόμενα λειτουργικά έπιπλα, με έμφαση στην 
επίλυση πρακτικών ζητημάτων. Ωστόσο, μετά από σκληρή κριτική που δέχτηκε στην διεθνή έκθεση του 
Παρισιού, το στιλ αυτό περιορίστηκε αποκλειστικά στον εξοπλισμό γραφείων και επαγγελματικών χώρων. 
Έτσι αρχίζει να διαμορφώνεται ένα πολύ διαφορετικό στιλ ανάμεσα στο εταιρικό και οικιακό έπιπλο. 
 
 Λόγω της αλλαγής που επέφερε η βιομηχανική επανάσταση το 19ο αιώνα δημιουργήθηκαν τα πρώτα 
ιδεολογικά κινήματα στο χώρο του επίπλου, τα οποία αντιδρούσαν σε αυτόν ακριβώς τον διακοσμητικό 
εκλεκτισμό. Το κίνημα “Arts and Crafts” εξέφραζε την αντίθεση μίας μερίδας επιπλοποιών με την “εμμονή 
για άνεση” και τα χαμηλά αισθητικά και κατασκευαστικά στάνταρντ της εποχής. Τα έπιπλα των οπαδών του 
κινήματος Arts and Crafts χαρακτηρίζονται από λιτές, ευθείες γραμμές και έμφαση στην υψηλή αισθητική, 
η οποία θεωρούνταν από τους οπαδούς του κινήματος αυτοσκοπός και όχι μέσο επίδειξης πλούτου και 
εξουσίας. Το κίνημα της ¨Αrt Nouveau¨  από την άλλη, προσπάθησε να προωθήσει ένα μη ιστορικό στιλ, 
σε αντίδραση ενάντια στην άκριτη απομίμηση παλαιότερων στιλ. Έτσι το κίνημα αυτό οδήγησε στην 
δημιουργία καρεκλών με στόχο την απλότητα και την έκφραση της σύγχρονης αισθητικής. 
 Με το νέο αιώνα, κάποιοι αρχιτέκτονες της εποχής αναζητώντας την λεγόμενη “αισθητική της 
βιομηχανικής εποχής” δημιουργούν το κίνημα του μοντερνισμού. Θεωρώντας ότι η καρέκλα είναι “ο 
μικρόκοσμος του σχεδιασμένου περιβάλλοντος” *[4] και επειδή “οι καρέκλες είναι τρισδιάστατες, πολύπλοκες 
δομές και ο σχεδιασμός τους πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν πραγματιστικές και συμβολικές λειτουργίες” *[5], 
χρησιμοποίησαν την καρέκλα σαν βάση της αναζήτησής τους.    
 Αυτή η “επικοινωνιακή λειτουργία της καρέκλας” *[6] όπως εκφράστηκε από τους μοντερνιστές σε 
συνδυασμό με τις  έννοιες “ηθική και αισθητική ανωτερότητα” που εισήγαγαν και την μεταμόρφωσης των 
επίπλων μέσα από διάφορα ιδεολογικά κινήματα, έθεσαν τις πρώτες βάσεις για την εισαγωγή του επίπλου, 
και ειδικά της καρέκλας, στον χώρο της τέχνης.Έτσι οι καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, χρησιμοποίησαν την 
καρέκλα “για να ασκήσουν κοινωνική κριτική, να σχολιάσουν τις κοινωνικές δομές ή ακόμα να δημιουργήσουν 
προκλητικούς οπτικούς παραλληλισμούς.” *[7]
 Ένας άλλος λόγος χρήσης της καρέκλας ως αντικείμενο καλλιτεχνικού διαλόγου είναι η τεράστια 
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διάδοσή της στον δυτικό πολιτισμό, γεγονός που την καθιστά αόρατη στα μάτια του κοινού. Όπως εξηγεί 
η Naomi Gilman, επιμελήτρια μίας έκθεσης με τίτλο “Form, Function, Fantasy” που έγινε στις Η.Π.Α. το 
1978: “χωρίς την δυνατότητα να δημιουργήσουν νέα αντικείμενα, ή μη-αντικείμενα, οι ζωγράφοι και οι 
γλύπτες στράφηκαν στο μπανάλ: κοινά αντικείμενα που υπάρχουν σε τέτοια πληθώρα που δεν μπορούν 
να θεωρηθούν πολύτιμα ή σημαντικά.”

1.1.2 Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

 Όπως προαναφέρθηκε, το 1956 η καρέκλα παύει να σχεδιάζεται για έναν συγκεκριμένο χρήστη και 
μετατρέπεται σε προϊόν μαζικής, βιομηχανικής παραγωγής. Έτσι για πρώτη φορά ο σχεδιαστής καλείται να 
σχεδιάσει ένα κάθισμα για έναν απομακρυσμένο, άγνωστο σε εκείνον χρήστη. Εισάγεται λοιπόν η ανάγκη 
σχεδίασης καθισμάτων τα οποία εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα χρηστών, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου και 
φυσιολογικών χαρακτηριστικών.
 Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι γενικοί κανόνες σχεδίασης που έχουν κυριαρχήσει στο 
πεδίο της σχεδίασης καθίσματος και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την παράληψη των 
κανόνων αυτών. Μέσω της ανάλυσης αυτής θα δημιουργηθεί ένα εργονομικό πλαίσιο σχεδιασμού για το 
υπό σχεδίαση σύστημα, το οποίο θα συμπληρωθεί στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής με τις 
απαιτήσεις και τις ανάγκες των χειριστών του συστήματος, των υπαλλήλων δηλαδή που προετοιμάζουν 
τον συνεδριακό χώρο. Στην περίπτωση αυτή η καρέκλα θα αντιμετωπιστεί όχι ως θέση, αλλά ως στοιχείο 
εργασίας. Τα δύο αυτά πλαίσια θα συγχωνευθούν δίνοντας μία συνολική προσέγγιση του εργονομικού 
σχεδιασμού του συστήματος, η οποία θα δώσει και τις τελικές σχεδιαστικές οδηγίες για την βέλτιστη 
επίλυση του προβλήματος αυτού.

1.1.2.1 Το πρόβλημα της καρέκλας 

“Ο πόνος στην μέση αποτελεί την δεύτερη αιτία λήψης αναρρωτικής άδειας από τον χώρο εργασίας, μετά το 
κοινό κρυολόγημα”. *[8] 

 Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι το κάθισμα σε καρέκλα συνδέεται με τους πόνους της μέσης 
κάθε είδους. Ακόμη, η καθιστή στάση έχει κατηγορηθεί για την πρόκληση κόπωσης, μόνιμες βλάβες του 
μυοσκελετικού, stress, φλεβίτιδας, προβλημάτων με το διάφραγμα, την κυκλοφορία, την πέψη, την κένωση, 
αλλά και για συνολικότερη αρνητική επίδραση στην γενική εξέλιξη του σώματος. Πράγματι, “η διατήρηση 
της καθιστής στάσης, απαιτεί προσπάθεια” *[9]. Το γεγονός αυτό ισχύει είτε καθόμαστε λανθασμένα είτε όχι, 
αφού η πίεση ανάμεσα στους μεσοσπονδύλιους δίσκους αυξάνεται από 30% έως και 90% στην καθιστή 
στάση, σε σχέση με την όρθια. Μάλιστα, εκτός από την σπονδυλική στήλη, η καθιστή στάση επιβαρύνει 
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τους μύες της πλάτης, τα νεύρα της μέσης και το διάφραγμα σε τέτοιο βαθμό ώστε “η καθιστή στάση θα 
πρέπει να θεωρείται ως εργασία εξίσου επίπονη για την μέση και την πλάτη όσο η άρση βάρους και η ισχυρή 
δόνηση.” *[10]
 Η επιστήμη της εργονομίας έχει αφιερώσει πολλούς τόμους βιβλιογραφίας στην προσπάθεια 
επίλυσης των προβλημάτων αυτών και για τον σκοπό αυτό έχουν θεσπιστεί πολλοί κανόνες για την 
σχεδίαση της καρέκλας. Ωστόσο οι κανόνες αυτοί είναι συχνά αντιφατικοί, ενώ πολλά ζητήματα δεν έχουν 
ακόμη επιλυθεί.  
 Ένα σημείο αντιπαράθεσης, για παράδειγμα, είναι η καταλληλότερη κλίση του καθίσματος της 
καρέκλας. Ορισμένοι εργονόμοι προτείνουν την προς τα πίσω κλίση του καθίσματος κατά πέντε μοίρες σε 
σχέση με το πάτωμα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι το κάθισμα θα πρέπει να κλίνει προς τα εμπρός. Η κλίση του 
καθίσματος προς τα πίσω στοχεύει στην εξισορρόπηση της φυσικής τάσης του σώματος να γλιστρά προς 
τα εμπρός και έξω από το κάθισμα. Από την άλλη, η κλίση του καθίσματος προς τα εμπρός αποτρέπει την 
περιστροφή της λεκάνης και κατ΄επέκταση βοηθά στην αποφυγή της κύφωσης της οσφυϊκής μοίρας. Έτσι 
η σπονδυλική στήλη και το κεφάλι μπορούν να παραμείνουν όρθια, ελαχιστοποιώντας την πίεση στους 
μεσοσπονδύλιους δίσκους. 
 Σε ότι αφορά στην πλάτη της καρέκλας, οι περισσότεροι εργονόμοι υποστηρίζουν ότι η υποστήριξη 
της πλάτης είναι αναγκαία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, μια ομάδα 
Δανών εργονόμων ερευνητών πραγματοποίησε μία μελέτη με στόχο τον προσδιορισμό του τρόπου χρήσης 
της πλάτης της καρέκλας από τους καθήμενους (Τ. Bendix et al., 1996). Τα ευρήματά τους έρχονται σε 
αντιπαράθεση με την λογική της υποστηριζόμενης πλάτης. Η έρευνα έδειξε ότι μία απολύτως ευθεία πλάτη 
καθίσματος επιφέρει περισσότερες βλάβες στο σώμα από ότι η έλλειψή της. Από την άλλη, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα, η χρήση μίας καμπυλωτής πλάτης βοηθά στην σωστότερη στάση του σώματος. Ωστόσο, 
στην περίπτωση της θέσεως εργασίας, όπου το άτομο καλείται να διαβάσει ή να γράψει, οι συμμετέχοντες 
στην έρευνα έφερναν το σώμα τους μπροστά δημιουργώντας μία καμπύλη σχήματος C με την σπονδυλική 
τους στήλη, ανεξαρτήτως του σχήματος της πλάτης του καθίσματος. Στην πλειοψηφία τους μάλιστα 
δεν χρησιμοποίησαν καθόλου την πλάτη αφού, όταν αντιμετώπιζαν καθήκοντα που σχετίζονταν με μία 
επιφάνεια εργασίας, απομακρύνονταν από αυτή.
 Οι απόψεις διίστανται και σε ότι αφορά τα σημεία απαραίτητης στήριξης. Κάποιοι ερευνητές 
προτείνουν ότι θα πρέπει να υποστηρίζονται και οι ώμοι από την πλάτη του καθίσματος, αν και στις 
περισσότερες καρέκλες η πλάτη του καθίσματος σταματά στην μέση της πλάτης του χρήστη. Κάποιοι 
πιστεύουν ότι οι μηροί θα πρέπει επίσης να υποστηρίζονται, ενώ άλλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι 
ελεύθεροι. Σε ότι αφορά στην υποστήριξη των χεριών, μία μερίδα ερευνητών υποστηρίζει ότι η προσθήκη 
βραχιόνων σε ένα κάθισμα δεν προσφέρει αρκετή στήριξη ώστε να δικαιολογείται, ενώ η πεποίθηση αυτή 
μεταβάλλεται όταν αναφέρεται σε καρέκλες εργασίας. Πράγματι, έρευνες δείχνουν ότι εάν ο καθήμενος 
πληκτρολογεί έχοντας τα χέρια του σε έκταση, η χρήση βραχιόνων στο κάθισμα βοηθά στην μείωση της 
πίεσης της σπονδυλικής στήλης, με την προϋπόθεση φυσικά ότι βρίσκονται στο σωστό για κάθε άτομο 
ύψος. (Lueder, 1986)
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 Ακόμη και στα σημεία στα οποία υπάρχει μία σχετική σύγκλιση απόψεων, συχνά οι κανόνες οι οποίοι 
επικεντρώνονται στην επίλυση ενός προβλήματος δημιουργούν  νέα. Για παράδειγμα, η συχνά προτεινόμενη 
τοποθέτηση του σώματος σε γωνία 110 μοιρών προς τα πίσω, μειώνει την πίεση στους μεσοσπονδύλιους 
δίσκους και την απαιτούμενη δύναμη στους οσφυϊκούς μύες. Όμως, εάν το κεφάλι ακολουθήσει την τροχιά 
της σπονδυλικής στήλης σε αυτή την κλίση, ο λαιμός θα υποστεί μεγάλη πίεση, αφού το κεφάλι ξεφεύγει 
από το κέντρο βάρος του ατόμου, και βρίσκεται αστήρικτο στο κενό. Έτσι ο καθήμενος φέρνει το κεφάλι 
του εμπρός, με αποτέλεσμα την ένταση της καμπύλης της αυχενικής μοίρας. Η χρόνια χρήση της στάσης 
αυτής, οδηγεί στην σταδιακή παραμόρφωση του αυχένα. (Cranz, 2000) 
 Από την άλλη,  η καθιστή στάση σε ορθή γωνία, ταυτόσημη στην αρχαιότητα με την πνευματικότητα 
και την εξουσία, έχει σήμερα απορριφθεί από τους μελετητές. Πράγματι, η Gallen Cranz (2000) αναφέρει 
πως ερευνητικά ευρήματα καταδεικνύουν ότι, μεταξύ άλλων, το κάθισμα των 90 μοιρών ασκεί πίεση στο 
διάφραγμα, και όλες οι φυσικές λειτουργίες των οργάνων παρεμποδίζονται. Με την μείωση της λειτουργίας 
των οργάνων, η κυκλοφορία του αίματος ατονεί, με αποτέλεσμα την ελλειπή οξυγόνωση του εγκεφάλου. 
Αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση επιβαρύνει τον οργανισμό στο σύνολό του και προκαλεί γρήγορη κόπωση 
του καθήμενου, τόσο σε φυσικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. 
 Πάντως, ακόμα και τα “εργονομικά” σχεδιασμένα καθίσματα δεν μπορούν να επιλύσουν απόλυτα 
το ζήτημα του καθίσματος. Αντίθετα, “η “τέλεια” στήριξη του σώματος οδηγεί σε σταθερή, μόνιμη στάση, 
γεγονός που εντείνει την πίεση των δίσκων”. *[11] Πράγματι, η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της εργονομίας 
αναγνωρίζει πως η διατήρηση της ίδιας καθιστής στάσης για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν συμβαδίζει με 
την φυσική τάση του σώματος να κινείται. Αυτό συμβαίνει διότι ο άνθρωπος “σχεδιάστηκε για να περπατά, 
να στέκεται, να τρέχει, να ψαρεύει και γενικώς, να βρίσκεται εν κινήσει.” *[12] Εάν λοιπόν ο άνθρωπος είναι 
φτιαγμένος για να κινείται ή έστω για να αλλάζει στάση συχνά, τότε η καθιστή στάση είναι από την φύση 
της ασταθής. Είναι λοιπόν αδύνατο να σχεδιαστεί μία σωστή εργονομικά καρέκλα σταθερής στάσης, αφού 
η διατήρηση της ίδιας στάσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι το κυρίαρχο πρόβλημα της καθιστής 
στάσης.

1.1.2.2 Βασικά μεγέθη στον σχεδιασμό

 Όλα τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα πως δεν μπορούμε να μιλάμε για την βέλτιστη 
εργονομικά καρέκλα, αλλά για πολλούς τύπους καθισμάτων, οι οποίοι αποτελούν την βέλτιστη λύση για 
κάθε χρήση, αλλά και για κάθε άτομο. Έτσι, οι καρέκλες διαχωρίζονται ανάλογα με την χρήση στην οποία 
στοχεύουν και οι κανόνες εργονομίας που τις περιγράφουν σχηματίζονται ανάλογα με την χρήση αυτή. 
Έχουμε λοιπόν καρέκλες εργασίας (task chairs), καρέκλες χαλάρωσης (lounge chairs), καρέκλες οδήγησης, 
καρέκλες ορθίου/καθιστού και άλλες. Οι καρέκλες συνεδρίου υπάγονται στην κατηγορία επαγγελματικών 
καθισμάτων (contract seating), αν και στην αγορά μπορεί να αναφέρονται και ως πρόσκλησης (visitor seat-
ing), στοιβαζόμενες (stacking), συνεδριακές (conference), εκπαιδευτικές (training) ή απλές καρέκλες (sin-

27

Κεφάλαιο 1ο | Η Καρέκλα

*[11] A. Grieco, 1986, Sitting Posture: An Old Problem and a New One, σελ. 350
*[12] Gallen Cranz, 2000, The chair; rethinking culture, body and design, W. W. Norton & Company, Inc. NYC, U.S.A. σελ. 100



gle). Αυτό το κομμάτι της αγοράς θα μελετηθεί και θα αναλυθεί στην επόμενη παράγραφο του παρόντος 
κεφαλαίου.

 Όπως προαναφέρθηκε, κάθε καρέκλα σχεδιάζεται, ή θα πρέπει να σχεδιάζεται, συνδυάζοντας 
τις εργονομικές απαιτήσεις της εργασίας για την οποία προορίζεται και ενσωματώνοντάς τις με τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο στην μορφολογία της δηλαδή τη μορφή και τις διαστάσεις των στοιχείων που την 
διαμορφώνουν. Ταυτόχρονα, η καρέκλα θα πρέπει να ικανοποιεί και να καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν 
από τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του χρήστη της. Καθώς όμως οι καρέκλες πλέον σχεδιάζονται για την 
μαζική παραγωγή και επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις μία καρέκλα χρησιμοποιείται στην διάρκεια 
της ζωής της από περισσότερους του ενός χρήστη, ο σχεδιαστής θα πρέπει, επιπλέον της χρήσης της 
καρέκλας, να λαμβάνει υπόψη του και τα πιθανά χαρακτηριστικά του χρήστη, ή μάλλον του μέγιστου 
δυνατού αριθμού χρηστών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα μεγέθη που δίνονται από τον κλάδο 
της ανθρωπομετρίας και με βάση αυτά σχηματίζεται ένα σύνολο κανόνων και οδηγιών σε σχέση με τα 
βασικά μεγέθη που θα πρέπει να ακολουθούνται (εικόνα 1.7). 
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εικόνα 1.7:  Εργονομικός χάρτης δισφορετικών ειδών κσθίσματος και 
διαφορετκών χρηστών. 
πηγή:  Henry Dreyfuss Associates, 2002, The measure of man and woman, 
John Wiley and Sons, Inc, NYC, USA, σχέδιο 23, σελ. 45. 

 Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι για τον σχεδιασμό μίας καρέκλας θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψιν το εύρος των μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, οι πεπερασμένες δυνατότητες κίνησης του 
μυοσκελετικού συστήματος και οι απαιτήσεις από την χρήση του καθίσματος (Μαρμαράς Ν. 2002). Για το 
υπό σχεδίαση σύστημα εκτός των αναγκών του καθήμενου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί και το σύνολο των 
αναγκών του χειριστή της καρέκλας, όπως αυτό θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο. 
 Για την βέλτιστη υποστήριξη του σώματος από το κάθισμα και την ελάχιστη δυνατή παραμόρφωση 
της σπονδυλικής στήλης στην καθιστή στάση, η εργονομία προτείνει κάποιους βασικούς στόχους στην 
επίτευξη των οποίων θα πρέπει το κάθισμα να προσβλέπει. Συγκεκριμένα, το κάθισμα θα πρέπει να στηρίζει 



την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, να βοηθά στην ελαχιστοποίηση της πίεσης των σπονδύλων 
και της στατικής φόρτισης των πίσω μυών καθώς και να αποτρέπει την ατροφία των μεσοσπονδύλιων 
δίσκων. 
 Για την στήριξη της οσφυικής μοίρας προτείνεται η τοποθέτηση υποστηρίγματος στην πλάτη του 
καθίσματος. Πολλοί εργονόμοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος χώρος ανάμεσα στην έδρα 
και το κάτω χείλος της πλάτης του καθίσματος. Χωρίς αυτό το κενό, η λεκάνη και το ιερό οστό πιέζονται 
προς τα εμπρός, κάτι που εξαλείφει την φυσική καμπύλη της σπονδυλικής στήλης και την καθιστά ασταθή, 
με αποτέλεσμα την υιοθέτηση του γνωστού σχήματος C. Εναλλακτικά, το σχήμα της πλάτης της καρέκλας 
θα πρέπει να είναι κυρτό στο ύψος των οσφυϊκών σπονδύλων και κοίλο στο ύψος των θωρακικών, 
δημιουργώντας παράλληλα έναν “αρνητικό χώρο” για την λεκάνη. Το πλάτος της πλάτης του καθίσματος 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 36 cm ενώ εάν είναι 52 cm καλύπτει τις ανάγκες και του πιο μεγαλόσωμου   
αρσενικού φύλου χρήστη *[13]. 
 Με γωνία πλάτης/έδρας 110-120 μοίρες ελαχιστοποιούμε την πίεση των σπονδύλων στην οσφυϊκή 
μοίρα, ενώ με με γωνία πλάτης/έδρας 90-100 μοίρες, κατορθώνουμε την μείωση της μυϊκής εργασίας και 
την μείωση της πίεσης των σπονδύλων. Καθώς η  στήριξη του κορμού στην πλάτη του καθίσματος μειώνει 
την πίεση του μεσοσπονδύλιου δίσκου και η αύξηση της κλίσης της πλάτης του καθίσματος μειώνει την 
ηλεκτρομυϊκή δραστηριότητα, ο βέλτιστος συμβιβασμός για την ελαχιστοποίηση της στατικής φόρτισης 
των πίσω μυών θεωρείται ότι επιτυγχάνεται με γωνία πλάτης/έδρας στις 110 μοίρες. Στα καθίσματα 
εργασίας, όπου απαιτείται προσοχή και εγρήγορση, δίνεται περιθώριο 90 έως 105 μοιρών, το οποίο είναι 
συνήθως προσαρμόσιμο από τον χρήστη. Από την άλλη, στην “καρέκλα χαλάρωσης“, τύπος όπου υπάγονται 
οι διευθυντικές καρέκλες, οι καρέκλες ταξιδιού κ.α, συνιστάται η γωνία πλάτης έδρας να κυμαίνεται από 
105 ως 115 μοίρες (Henry Dreyfuss Associates, 2002). Για την συνεδριακή καρέκλα, όπου η προσοχή του 
καθήμενου είναι σημαντικό να διατηρείται. αλλά η ανάγκη χρήσης επιφάνειας εργασίας είναι σπάνια, 
θα χρησιμοποιηθεί το μέσο των δύο προαναφερθεισών καταστάσεων, με γωνία πλάτης/έδρας στις 105 
μοίρες.   
 Αν η έδρα μίας καρέκλας είναι πολύ ψηλή για τον χρήστη της, “κόβει” κάτω από το γόνατο, αφού 
το χείλος της έδρας πιέζει τους μύες των μηρών προς τα επάνω. Κατ΄αυτόν τον τρόπο ο μυς φορτίζεται 
με ανάρμοστο τρόπο. Οι φλέβες και οι αρτηρίες επίσης πιέζονται με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της 
κυκλοφορίας. Από την άλλη, αν η έδρα είναι τοποθετημένη χαμηλότερα από ότι πρέπει, το γόνατο 
βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από το κόκκαλο της λεκάνης. Η λεκάνη περιστρέφεται, η οσφυϊκή χώρα 
παρουσιάζει έντονη κύφωση και οι δίσκοι πιέζονται. Οι νέες αντιλήψεις για τον εργονομικό σχεδιασμό 
προτείνουν το γόνατο να τοποθετείται σε επίπεδο χαμηλότερο από το επίπεδο της λεκάνης. Η τοποθέτηση 
της έδρας σε ύψος μεταξύ 38 και 42 cm είναι ο συνηθέστερος συμβιβασμός. 
 Το μπροστινό χείλος της έδρας θα πρέπει να καμπυλώνει προς τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο, 
εξαλείφεται ο κίνδυνος πίεσης του πίσω μέρους του ποδιού. 
 Το μήκος και πλάτος της έδρας θα πρέπει να είναι περίπου 43 cm. Αυτό το μέγεθος ικανοποιεί 
έναν πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών, κατά πάσα πιθανότητα επειδή  το μήκος του μηριαίου οστού έχει τον 
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*[13] Henry Dreyfuss Associates, 2002, The measure of man and woman, John Wiley and Sons, Inc, NYC, USA, σελ. 45
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μικρότερο δείκτη τυπικής απόκλισης από οποιοδήποτε άλλο οστό του ανθρώπινου σώματος (Cranz, 2000). 
Εδώ θα πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε τα 43 cm να αναφέρονται στον ωφέλιμο χώρο της καρέκλας, και 
όχι απαραίτητα τον πραγματικό. 
 Το βάρος θα πρέπει να διανέμεται μέσα από το κόκκαλο και όχι μέσα από τους ιστούς. Οι μύες 
δεν είναι φτιαγμένοι για να σηκώνουν βάρος. Για τον λόγο αυτό, ο καθήμενος θα πρέπει να αισθάνεται 
τα κόκκαλά του επάνω στην έδρα του καθίσματος ενόσω κάθεται. Εάν η επένδυση του καθίσματος είναι 
παχύτερη από όσο πρέπει, τότε τα κόκκαλα βυθίζονται μέσα στην επένδυση αντί να έρχονται σε επαφή με 
μία σταθερή επιφάνεια. Έτσι οι μύες στο σημείο αυτό καταπιέζονται από το 60% του βάρους του σώματος 
τουλάχιστον, του ποσοστού του βάρους δηλαδή που διαμοιράζεται στο σημείο αυτό του σώματος, όταν 
αυτό έχει σωστή στάση.** Το ακριβές πάχος της επένδυσης δεν προσδιορίζεται από την βιβλιογραφία με 
καταληκτικό τρόπο, καθώς εξαρτάται τόσο από την σκληρότητα του υλικού όσο και από το βάρος του 
καθήμενου. Πάντως οι προτάσεις κυμαίνονται από 2 έως 5 εκατοστά. Εναλλακτικά, στον σχεδιασμό συχνά 
επιλέγονται ελαστικά υφάσματα, τα οποία βοηθούν στην σωστή στήριξη των οστών ενώ παρέχουν την 
κατάλληλη αντίσταση, ανάλογα με το βάρος του καθήμενου.  
 Κατά την χρήση της καρέκλας ο καθήμενος θα πρέπει να παρουσιάζει ένα σύνολο χαρακτηριστικών 
τα οποία εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή προστασία του μυοσκελετικού συστήματος. Συγκεκριμένα, 
τα πέλματα θα πρέπει να μπορούν να ακουμπήσουν πλήρως στο πάτωμα, ή στο υποπόδιο εάν αυτό 
προβλέπεται,  τα γόνατα θα πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένα σε επίπεδο χαμηλότερο από την θέση της 
λεκάνης, η λεκάνη δεν πρέπει να έχει περιστραφεί προς τα πίσω, η  σπονδυλική στήλη θα πρέπει να διατηρεί 
τις φυσικές της καμπύλες, αλλά και την νοητή ευθεία μεταξύ κεφαλιού, αυχένα και γοφών. Ο θώρακας θα 
πρέπει να είναι “ανοιχτός”  και το κεφάλι θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της σπονδυλικής στήλης, και 
όχι να κρέμεται εμπρός ή πίσω από αυτήν. Για την προστασία του αυχένα θα πρέπει επιπλέον τα μάτια να 
μπορούν να εντοπίσουν το επιθυμητό οπτικό πεδίο, εντός 15 μοιρών, χωρίς να χρειάζεται να κοιτούν πολύ 
ψηλά ή πολύ χαμηλά. 

**Σημείωση:
Το υπόλοιπο 40% του βάρους μεταφέρεται στις φτέρνες, ενώ εάν η στάση είναι λανθασμένη, τα ποσοστά αυτά μεταβάλλονται.

εικόνα 1.8:  Καρέκλες poly, Ηille. Design: Robin Day
 

εικόνα 1.9: Καρέκλα Αero, Herman Miller.
Design: Bill Stumpf και Don Chadwick



31

Κεφάλαιο 1ο | Η Καρέκλα

 Φυσικά, υπάρχουν καθίσματα  στα οποία τα μεγέθη αυτά είναι κατά μεγάλο ποσοστό προσαρμο-
ζόμενα, ώστε να ακολουθούν και να υποστηρίζουν με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το σώμα του 
χρήστη -π.χ οι καρέκλες γραφείου-, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παράγονται και καθίσματα σε διαφορετικά 
μεγέθη (εικόνες 1.8, 1.9).  Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα προσαρμοζόμενου καθίσματος δεν προτείνεται στα 
καθίσματα συνεδρίου, αφού η σχέση κόστους και ωφέλειας δεν την δικαιολογεί. Ταυτόχρονα, η επιλογή 
σχεδίασης καθισμάτων διαφορετικών μεγεθών κρίνεται σε αυτή την περίπτωση μη πρακτική, για λόγους 
που σχετίζονται με την ίδια την οργάνωση του συνεδρίου. 

1.1.3  Η ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

 Σε αυτό το στάδιο κρίνεται χρήσιμη η μελέτη του πεδίου των συνεδριακών καθισμάτων. Για το 
λόγο αυτό πραγματοποιείται στην ενότητα αυτή έρευνα αγορά στον τομέα των καθισμάτων συνεδρίων 
μέσω της οποίας θα διεξαχθούν κάποια συμπεράσματα σε σχέση με την κατάσταση της αγοράς σήμερα, 
θα δοθούν κατευθυντήριες γραμμές σε ότι αφορά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου προϊόντος 
αλλά θα διαπιστωθεί και η εικόνα των καταναλωτών για αυτό το κομμάτι της αγοράς στην παρούσα φάση. 
Παράλληλα θα γίνει έλεγχος και αξιολόγηση της αρχικής ιδέας και της προτεινόμενης μορφολογίας για το 
υπό σχεδίαση σύστημα. Ακόμη, θα πραγματοποιηθεί μελέτη τιμών, η οποία θα βοηθήσει στην δημιουργία 
πλαισίου κόστους μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί το υπό σχεδίαση σύστημα. 

1.1.3.1 Η Ερευνητική Μέθοδος

 Η έρευνα αγοράς διεξάγεται συνήθως με σκοπό τα ευρήματά της να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο 
υποβοήθησης της λήψης αποφάσεων για ένα ευρύ φάσμα τομέων μίας επιχείρησης. Αυτοί περιλαμβάνουν 
εταιρικά ζητήματα, όπως η επιλογή των χωρών προώθησης και διανομής, λειτουργικές αποφάσεις, όπως η 
μετατροπή ή όχι μίας διαφημιστικής καμπάνιας ή μίας συσκευασίας, αλλά και η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος 
στην αγορά σε συνδυασμό με τον τρόπο τοποθέτησής του σε αυτή. Οι αποφάσεις που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων απαιτούν την συγκέντρωση πληροφορίας για το λειτουργικό πλεονέκτημα του 
προϊόντος αυτού σε σχέση με τα ανταγωνιστικά του προϊόντα, έρευνα για τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει 
να έχει το προϊόν αυτό και αξιολόγηση της ιδέας με βάση την ανατροφοδότηση από την αγορά. Σε αυτή την 
περίπτωση είναι πιθανό να σχηματιστούν ερωτήματα σε σχέση με τις συνθήκες αγοράς, την διαφοροποίηση 
στις αισθητικές προτιμήσεις των καταναλωτών αλλά και των αναγκών και των ενδιαφερόντων τους. Από 
την άλλη, είναι πιθανή και η αντίστροφη οδός, η ανάπτυξη δηλαδή ενός προϊόντος ακριβώς ως αποτέλεσμα 
κάποιας συνθήκης της αγοράς ή μίας επικρατούσας κατάστασης στον χώρο αυτό. 

 Ανεξάρτητα της φάσης στην οποία γίνεται μία έρευνα αγοράς, υπάρχουν κάποιες δεδομένες 
μεθοδολογίες που την περιγράφουν, και οι οποίες επιλέγονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το κομμάτι της 
αγοράς που ερευνάται, τα επιθυμητά ευρήματα κ.ο.κ. Τέτοιες μεθοδολογίες είναι η Περιγραφική Ερευνητική 
Μέθοδος, η Συγκριτική Ερευνητική Μέθοδος, η Θεωρητική Ερευνητική Μέθοδος και η Οργανωσιακή 
Μέθοδος, με την Συγκριτική Μέθοδο να συναντάται συχνότερα. Μπορεί, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιηθεί 
με στόχο την μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών (συγκριτική μελέτη κατά περίπτωση) ή για να 
εντοπίσει ομοιότητες και διαφορές σε μία κατηγορία προϊόντων.  



 Η σχεδίαση του ερευνητικού πλάνου συμπεριλαμβάνει τον καθορισμό των δεδομένων που θα 
πρέπει να συγκεντρωθούν, της ερευνητικής μεθόδου, του πεδίου δειγματοληψίας και τις αναλύσεις που 
θα πρέπει να γίνουν στα στοιχεία αυτά. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι το πλάνο έρευνας αποτελείται από 
τέσσερα διαδοχικά βήματα. Πρώτον, πρέπει να καθοριστούν οι ακριβείς παράγοντες που θα πρέπει να να 
εξεταστούν αλλά και ο τρόπος που αυτοί ορίζονται και κατηγοριοποιούνται στο κάθε ερευνητικό πλαίσιο. 
Δεύτερον θα πρέπει να γίνει μία υπόθεση για τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι παράγοντες αυτοί. Τρίτον, 
λαμβάνεται η τελική απόφαση για την καταλληλότερη ερευνητική μεθοδολογία. Τέλος θα πρέπει να 
αναπτυχθούν τα κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία, να επιλεγούν οι διαδικασίες δειγματοληψίας αλλά και ο 
καταλληλότερος τρόπος διαχείρισης της ερευνητικής διαδικασίας συνολικά. Σε αυτό το στάδιο είναι πιθανή 
η παρουσίαση προβλημάτων στο επίπεδο συγκέντρωσης δειγματοληπτικών λιστών αλλά και συλλογής 
ικανοποιητικού όγκου δεδομένων ώστε να είναι δυνατή και χρήσιμη η διεξαγωγή συγκρίσεων σε σχέση με 
την σύνθεση και την αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων. Σε μεγάλες επαγγελματικές έρευνες θα πρέπει 
επιπλέον να επιλυθούν και ζητήματα σε σχέση με την διάρθρωση και διαχείριση της έρευνας, το ποιος 
ακριβώς θα είναι αυτός -φορέας ή άτομο- ο οποίος θα διεξάγει την έρευνα, και φυσικά το κόστος της.
 Συχνά η έρευνα αγοράς γίνεται σε τοπικό επίπεδο, με την έννοια ότι ακόμη και εταιρείες πολυεθνικής 
δραστηριότητας προτιμούν να διεξάγουν την έρευνα αγοράς σε κάθε χώρα ξεχωριστά, ώστε να μπορούν 
να διαφανούν οι προτιμήσεις των καταναλωτών ανάλογα με τις καταβολές και την κουλτούρα τους. 
Ωστόσο, με την μείωση των αποστάσεων και την αυξανόμενη μείξη των αγορών, μεγάλος ερευνητικός 
όγκος διεξάγεται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 Για την παρούσα εργασία θεωρείται χρήσιμη η διεξαγωγή έρευνας αγοράς στον τομέα των 
καθισμάτων συνεδρίων, σε ότι αφορά τον τρόπο αποθήκευσης, τα υλικά, το βάρος, τις διαβαθμίσεις 
ποιότητας, τις τιμές, τις αισθητικές κατευθύνσεις που κυριαρχούν αλλά και μία σειρά από πρωτότυπες 
σχεδιαστικές λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να υποθέσουμε ότι το υλικό κατασκευής επηρεάζει το 
βάρος του αντικειμένου, αλλά επηρεάζει εξίσου την τιμή και την αντίληψη των χρηστών για την ποιότητά 
του. Οι αισθητικές κατευθύνσεις μπορούν επίσης να συσχετισθούν με το υλικό και τα επιλεγόμενα χρώματα, 
ενώ κάποιες πρωτότυπες σχεδιαστικές λύσεις μπορεί να δείξουν κάποιο κενό στην αγορά, τον τρόπο που 
άλλοι σχεδιαστές προσεγγίζουν το ίδιο ζήτημα, αλλά και το προβληματικό πεδίο με το οποίο αποφασίζουν 
να ασχοληθούν. Θεωρείται ότι μία Συγκριτική Μελέτη, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα 
αποδώσει με τον βέλτιστο τρόπο τα ζητούμενα συμπεράσματα. Για την διεξαγωγή της μελέτης αυτής, 
είναι απαραίτητη η συλλογή ικανοποιητικού όγκου δεδομένων για την πραγματοποίηση αποδοτικών 
συγκρίσεων μεταξύ των δειγμάτων. 
 Η έρευνα θα παρουσιαστεί με συγκριτικά διαγράμματα, όπου τα προϊόντα θα κατηγοριοποιούνται 
κατά περίπτωση ανάλογα με το στοιχείο υπό μελέτη.

1.1.3.2 Το Δείγμα 

 Οι δειγματοληπτικές λίστες προέρχονται από δεκατρείς (13) εταιρείες παραγωγής επίπλων οι οποίες 
ποικίλλουν από εταιρείες που δίνουν έμφαση στην ποιότητα παραγωγής με προϊόντα που χαρακτηρίζονται 
από υψηλή ποιότητα σχεδιασμού αλλά και τους συχνά διάσημους σχεδιαστές τους, μετριοπαθείς εταιρείες 
παραγωγής οι οποίες διατηρούν μία ποιότητα στα έπιπλά τους και αποτελούν την πιο εμπορική κατηγορία, 
αλλά και μία σειρά εταιρειών φτηνού επίπλου, με σχεδιασμό και παραγωγή επικεντρωμένα στο χαμηλό 
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κόστος. Αυτές αλφαβητικά είναι οι Accademia Italy, Capellini, High Point Furniture Industries, Hille, Ikea, 
Irish Contract Seating, Knoll, Magis, Morosso, Sato, Trexus, Vitra και Zeus Noto (βλ. Παράρτημα).
 Το δείγμα αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) καθίσματα συνεδρίων τα οποία υπάγονται στις 
κατηγορίες στοιβαζόμενων καθισμάτων (stacking chairs), επαγγελματικών καθισμάτων (contract chairs), 
καθισμάτων εκπαίδευσης (training chairs) και φυσικά, συνεδριακών καθισμάτων (conference chairs), 
σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας παραγωγής.  
 Σημειώνεται ότι λόγω έλλειψης πληροφοριών τιμολόγησης σε κάποια δείγματα, η έρευνα 
κοστολόγησης ανά εταιρεία περιλαμβάνει τις είκοσι επτά (27) μόνον από τις τριάντα οκτώ μελετώμενες 
καρέκλες. 

1.1.3.3 Ευρήματα

 Σε ότι αφορά στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός καθίσματος συνεδρίου, 
βρέθηκε ότι τα καθίσματα συνεδρίου μπορεί να διαφέρουν όχι μόνον κατά τον τύπο του υλικού, αλλά 
και κατά τον αριθμό των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους (διάγραμμα 1.1). Έτσι, 
ενώ υπάρχουν καθίσματα φτιαγμένα εξ’ ολοκλήρου από ένα μόνον υλικό, μπορούμε να δούμε επίσης 
καθίσματα με διαφορετικό υλικό στα πόδια και διαφορετικό σε πλάτη και έδρα, ενώ υπάρχουν και 
καθίσματα μεγαλύτερης πολυπλοκότητας, όπου παραπάνω από δύο υλικά χρησιμοποιούνται για την 
διαμόρφωσή τους. Ο διαχωρισμός αυτός έχει σημασία, όπως θα φανεί και παρακάτω, αφού επηρεάζει 
τον τρόπο και το κόστος παραγωγής, και κατ’ επέκταση την τιμή του καθίσματος. Φυσικά, το κόστος και η 
ποιότητα του υλικού παίζουν επίσης βασικό ρόλο στην διαμόρφωση των τιμών, αλλά και στην ποιότητα 
και ανθεκτικότητα του καθίσματος. 
 Στο διάγραμμα 1. 2 φαίνεται το ποσοστό χρήσης του κάθε υλικού για την κατασκευή της 
έδρας και της πλάτης των υπό μελέτη καθισμάτων. Από τα πλαστικά, 18% είναι πολυπροπυλένιο, 22% 
ενισχυμένο πολυπροπυλένιο, 30% αφρός πολυουρεθάνης, ενώ κατά 30% χρησιμοποιούνται άλλα υλικά,  
όπως προσμίξεις πολυμερών (composites), πολυαμίδιο (polyamide), τεχνοπολυμερή (technopolymer), 
κοπολυμερή (copolymer) κ.α. Από τα ξύλα, 80% είναι plywood οξιάς, 10% είναι plywood σημύδας και 10% 
είναι μασίφ οξιά. Τέλος, όταν αναφερόμαστε σε κατηγορία υφασμάτων, δεν εννοούνται τα υφάσματα 

διάγραμμα 1.1: Πλήθος και είδος υλικών στην παραγωγή.

1 υλικό 

2 υλικά

>2 υλικά

πλαστικό
62.5%

μέταλλο25%

ξύλο12.5%

46%

32.5%

21.5%

αρ
ιθ

μό
ς 

κα
θι

σμ
άτ

ω
ν

πλήθος υλικών κατασκευής

64%

19.5%

5.5%

αρ
ιθ

μό
ς 

κα
θι

σμ
άτ

ω
ν

υλικό

πλαστικά

ξύλο

μέταλλο ύφασμα επικάλυψη

διάγραμμα 1.2 : Χρήση υλικών για την κατασκευή πλάτης και έδρας. 
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επικάλυψης αλλά τα ελαστικά υφάσματα (suspension fabrics) που χρησιμοποιούνται σαν δομικά στοιχεία 
του καθίσματος. 
 Σημειώνεται ότι, εκτός των monoblock ξύλινων και πλαστικών καθισμάτων, το σύνολο του δείγματος 
διαθέτει μεταλλικά πόδια. Αυτά ήταν κατά 86% ατσάλι, κατά 10% αλουμίνιο και σε μία περίπτωση (4%) μία 
μείξη αυτών, δηλαδή δύο πόδια αλουμινίου και 2 από ατσάλι. 
 Στην Συγκριτική Μελέτη καθισμάτων και τιμών συναρτήσει της εταιρείας παραγωγής (διάγραμμα 
1.3) βρέθηκε ότι στις κατηγορίες από πενήντα έως και διακόσια ευρώ οι καρέκλες κατασκευάζονται στο 
σύνολό τους από ένα ή δύο το πολύ υλικά, στην συντριπτική τους πλειοψηφία από πλαστικό και ατσάλι, ή ως 
μονοκόμματες (monoblock) κατασκευές. Δύο μόνον από τις καρέκλες αυτού του συνόλου περιλαμβάνουν 
στην δομή τους ξύλινα στοιχεία, ενώ εκτός της πρώτης κλάσης καθισμάτων (τιμή πώλησης έως 50 ευρώ), 
συναντώνται και καρέκλες από ενισχυμένο πλαστικό (glass fiber added polypropylene), γνωστό για την 
αντοχή και την ανθεκτικότητά του. 
 Τα καθίσματα που κοστίζουν από 200 ευρώ και πάνω αποτελούνται μέχρι και από έξι διαφορετικά 
υλικά, συνδυασμένα ώστε να καλύπτουν με τον βέλτιστο τρόπο τις χρήσεις στις οποίες στοχεύουν. Για τον 
σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός υλικών, επιλεγμένος ανάλογα με την επιθυμητή χρήση και 
με βάση τις ιδιότητες και την ποιότητα του υλικού. Τα πολυσύνθετα αυτά καθίσματα συχνά καλύπτονται 
με ακριβά υφάσματα (μαλλί, βαμβάκι, δέρμα), ενώ για την παραγωγή κάποιων από αυτά απαιτούνται 
εξεζητημένα συστήματα παραγωγής. Παράλληλα, ιδιαίτερα στις κατηγορίες από 500 ευρώ και πάνω, 
παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση στα υλικά κάθε στοιχείου, γεγονός που μαρτυρά ειδική μελέτη. 
 Στην κατηγορία από 400 έως και 600 ευρώ, οι καρέκλες αποτελούνται από ξύλινα στοιχεία, ή 
από μεταλλικό σκελετό και ελαστικό ύφασμα, αλλά και από στοιχεία από αφρό πολυουρεθάνης. Στην 
ακριβότερη κατηγορία ανήκει μία καρέκλα ατσάλινου σκελετού, με πόδια αλουμινίου και παχύ στρώμα 
επένδυσης, ενώ καλύπτεται από ακριβά υφάσματα ή δέρμα. Η τιμή της όμως θεωρείται ότι επηρεάζεται 
τόσο από την ποιότητα κατασκευής (παράγεται από μία από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες 
στον χώρο του επίπλου) αλλά και από το γεγονός ότι αποτελεί σχέδιο του Jasper Morisson, ενός από τους 
διασημότερους σχεδιαστές της εποχής. 
 Το μεγαλύτερο δείγμα καθισμάτων προέρχεται από την κλάση των εκατό ως διακοσίων ευρώ, ενώ 
στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζονται μεγάλες μειώσεις, συχνά μεγαλύτερες του 50% της αρχικής 
τιμής, στις μαζικές αγορές. 
 Σε ότι αφορά στις εταιρείες παραγωγής, οι εταιρείες χαμηλού κόστους διαθέτουν καθίσματα που 
κοστίζουν ως εκατό ευρώ, ενώ στην κατηγορία από εκατό ως και διακόσια ευρώ μπορούμε να δούμε 
καθίσματα από ένα μεγάλο εύρος εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και εταιρειών με προϊόντα υψηλών 
προδιαγραφών. Συμπεραίνουμε ότι ένα τέτοιο ποσό είναι αρκετό για την σχεδίαση, την κατασκευή και την 
επικερδή πώληση καθισμάτων ικανοποιητικής ποιότητας, ενώ με κόστος έως και τριακόσια ευρώ είναι 
δυνατή η παραγωγή πολυσύνθετου καθίσματος με μεγάλη ποιότητα κατασκευής και μελέτης.   

 Σε ότι αφορά στο κομμάτι των αισθητικών κατευθύνσεων, παρατηρήθηκε μεγάλο εύρος τάσεων σε 
στιλ και χρώματα, από τα αυστηρά, εταιρικά λευκά μαύρα και γκρi μέχρι και τα pop φλούο. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις πάντως οι καρέκλες παράγονται σε μαύρο, μπλε, λευκό και κόκκινο χρώμα, ενώ συχνό είναι 
επίσης το πράσινο και το γκρί. 
 Όπως είναι φυσικό, το υλικό επίσης παίζει ρόλο στην αισθητική και το στιλ του αντικειμένου. Γενικά 
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μπορούμε να πούμε ότι τα καθίσματα με επένδυση ή με υφασμάτινο κάθισμα δίνουν ένα πιο επαγγελματικό 
και σοβαρό ύφος στην καρέκλα, ενώ τα πλαστικά, που συναντώνται και συχνότερα, δίνουν ένα πιο νεανικό 
στιλ, ιδιαίτερα όταν είναι σε έντονα χρώματα.  
 Από το σύνολο του δείγματος, η συντριπτική πλειοψηφία αποτελεί στοιβαζόμενα καθίσματα. 
Σε πολλές περιπτώσεις τα καθίσματα κυκλοφορούν σε πολλές εκδόσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητα 
στο σύνολό τους στοιβαζόμενες, αλλά προτείνονται για άλλου είδους χρήσεις. Σε λίγες περιπτώσεις, τα 
καθίσματα είναι ανά μονάδα αναδιπλούμενα, ενώ πολλές εταιρείες διαθέτουν προς πώληση και τρόλεϊ 
μεταφοράς, ειδικά σχεδιασμένα για τον ένα ή τον άλλο τύπο καρέκλας. 
 Στην αναζήτηση πρωτότυπων λύσεων εντοπίστηκαν καθίσματα που αποθηκεύονται κρεμόμενα 
στον τοίχο, καθίσματα που μετατρέπονται και σε έδρανα κ.α.  

1.1.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Όπως δείχθηκε σε προηγούμενη  παράγραφο, η έννοια “καρέκλα” περιείχε κατά καιρούς διαφορετικά 
είδη καθισμάτων ενώ το κάθε είδος, το απευθυνόμενο κοινό, η χρήση του και κυρίως οι λόγοι δημιουργίας 
του είδους αυτού είχαν κοινωνικές προεκτάσεις.   
 Η καρέκλα, η οποία ξεκίνησε ως σύμβολο εξουσίας, καταλήγει μορφολογικά σε δύο διαφορετικά 
είδη, για διαλογισμό και χαλάρωση και στη συνέχεια σε καρέκλα για πνευματική εργασία και καρέκλα 
ελευθέρου χρόνου. Σε εποχές αναταραχών τα είδη καθισμάτων διαχωρίζονται σε ελαφριά καθίσματα 
ταξιδίου και ιδιαίτερα βαριά έπιπλα, με στόχο την δύσκολη μετακίνηση. Πάντως μέχρι και τα πρώτα 
αναγεννησιακά χρόνια, η καρέκλα δεν χάνει τον χαρακτήρα της ως απολύτως προσωπικό αντικείμενο 
αλλά και ως αντικείμενο εντυπωσιασμού, αν και ο ιδιοκτήτης της δεν προβάλλει πλέον τα πλούτη ή τα 
ανδραγαθήματά του, αλλά τις γνώσεις και την παιδεία του. Τον δέκατο έβδομο αιώνα έχουμε καρέκλες που 
διαφοροποιούνται μορφολογικά ανάλογα με το φύλο του χρήστη για τον οποίο προορίζονται. Τον δέκατο 
ένατο αιώνα η διαφορά εντοπίζεται κυρίως στο περιβάλλον και την χρήση του καθίσματος, με την ανάπτυξη 
δύο κατηγοριών επίπλων, οικιακής και εταιρικής χρήσης. Στον εικοστό αιώνα η καρέκλα έχει ξανά δύο 
διαφορετικούς σκοπούς και χρήσεις, αφού χρησιμοποιείται σαν χρηστικό αντικείμενο αλλά και σαν μέσο 
καλλιτεχνικής έκφρασης. Από εκεί και στο εξής η χρηστική καρέκλα είναι σχεδόν αποκλειστικά μαζικής 
παραγωγής ενώ η χειροποίητη (custom-made) καρέκλα αφορά κυρίως σε καλλιτεχνικές εφαρμογές. 
 Μέχρι σήμερα, η καρέκλα ορισμένες φορές χρησιμοποιείται σαν επικοινωνιακό εργαλείο, αλλά 
διαχωρίζεται κυρίως σε καρέκλα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο με την 
ανάπτυξη του διαδικτύου και την αύξηση των ανθρώπων που δουλεύουν από το σπίτι τα όρια αυτά 
ρευστοποιούνται, με εταιρίες οι οποίες αγοράζουν lounge chairs αντί για office chairs για τα ανώτερα 
στελέχη τους και εργαζόμενους οι οποίοι μετατρέπουν το σπίτι τους σε γραφείο (live work) (εικόνες 1.10, 
1.11), ώστε η οικιακή και εταιρική αισθητική αναμειγνύονται σε ένα αμάλγαμα σύγχρονου “γούστου”. 
 Σε ότι αφορά στα ζητήματα σχεδιασμού και παραγωγής, σήμερα οι καρέκλες σχεδιάζονται και 
παράγονται μαζικά σε μεγάλα βιομηχανικά κέντρα (λ.χ Κίνα), με στόχο την προώθηση στην διεθνή αγορά  
και την χρήση από άτομα κάθε φυλής, κουλτούρας, κοινωνικής τάξης, ηλικίας και φύλου. Ακόμη και οι 
επιλογές προσαρμογής σχεδιάζονται με στόχο ένα μαζικό κοινό. (καρέκλες προσαρμοζόμενου μεγέθους, 
καρέκλες σε διαφορετικά μεγέθη, χρώματα, καρέκλες με διαφορετική επένδυση κ.τ.λ)
 Ιδιαίτερα για τις καρέκλες συνεδριών, δεν βρέθηκε κάποια αναφορά στην ιστορική και μορφολογική 
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τους εξέλιξη. Από τα άλλα ευρήματα όμως μπορούμε να σκιαγραφήσουμε μία υποτυπώδη πορεία για τα 
καθίσματα που χρησιμοποιούνταν για ακαδημαϊκές ή άλλες πνευματικές εργασίες. 
 Θεωρώντας τα συμπόσια στην αρχαία Ελλάδα ως τις πρώτες εκδηλώσεις παρουσίασης και 
ανταλλαγής απόψεων –οι λόγοι εξηγούνται στην επόμενη ενότητα-, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η 
πρώτη καρέκλα συνεδριακού τύπου ήταν το ανάκλινδρο, κάθισμα με κοινά μορφολογικά στοιχεία με τον 
προαναφερθέντα κλίσμο. Λίγο αργότερα, οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν σε ακαδημαϊκές και κυβερνητικές 
περιστάσεις τους θρόνους, καθίσματα που αντικαταστάθηκαν αργότερα από καθίσματα κερκιδικού τύπου. 
Αυτή η διάταξη χρησιμοποιήθηκε για πολλούς αιώνες στα Πανεπιστήμια, ενώ μέχρι και τον 19ο αιώνα ήταν 
η συνήθης, για ακαδημαϊκές αίθουσες. 
 Η διαφορά ανάμεσα σε Ελλάδα και Ρώμη, σε ότι αφορά στην επιλογή καθιστικού τύπου –θρόνου ή 
κλίσμου- αν και θα μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη ότι οι Αρχαίοι Έλληνες δεν συμμερίζονταν την άποψη 
περί χρήσης του θρόνου για πνευματικές εργασίες, μάλλον οφείλεται στην αντίληψη του συμποσίου από 
τους Έλληνες ως εκδήλωση ψυχαγωγίας, οπότε και η επιλογή του ανακλίνδρου είναι λογική.
 Πάντως, εάν στην Αρχαιότητα η καρέκλα διαχωριζόταν σε καρέκλα πνευματικής εργασίας και 
καρέκλα ελεύθερου χρόνου, σήμερα τα όρια αυτά έχουν ρευστοποιηθεί, ενώ οι λεγόμενες καρέκλες 
εργασίας (task chairs) δεν επικεντρώνουν στην πνευματική διαύγεια ή την διευκόλυνση της επικοινωνίας, 
αλλά στην εργονομική άνεση. Ειδικά οι καρέκλες συνεδρίων, όπως βρέθηκε και στην έρευνα αγοράς, 
εστιάζουν στην αισθητική, την εργονομία και κυρίως στην εύκολη στοίβαξη και υψηλή αντοχή, με λίγες 
εξαιρέσεις αυξημένης χρηστικότητας.
 Για την παρούσα έρευνα θεωρείται σημαντικό σύστημα που βρέθηκε στην αγορά, το οποίο 
αποτελείται από ένα σύνολο στοιβαζόμενων καθισμάτων που με μία απλή περιστροφή μετατρέπονται σε 
έδρανα. (εικόνες 1.12, 1.13). Η λύση αυτή μειώνει το κόστος εξοπλισμού μίας συνεδριακής αίθουσας, ενώ 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό και την προετοιμασία της αίθουσας από το 
προσωπικό. Παράλληλα, δείχνει ότι στην αγορά εντοπίζεται ένας κενός χώρος προς αυτή την κατεύθυνση, 
την οποία ήδη οι εταιρείες έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν.  
 Σε ότι σχετίζεται με την εργονομία του συστήματος, από την έρευνα καταλήγουμε σε ένα σύνολο 

εικόνα 1.10: Ήδη σήμερα κάποια γραφεία υϊοθετούν  τις 
ανακλινόμενες καρέκλες στους χώρους εργασίας. 
Αντίστοιχα, ο σχεδιασμός τους προσαρμόζεται στις νέες 
ανάγκες. 

εικόνα 1.11: Πολλοί  εργαζόμενοι δουλεύουν από το σπίτι 
και μετατρέπουν τα σπίτια τους σε χώρους πολλαπλής 
χρήσης. 
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εικόνα 1.12 : Στοιβαζόμενο κάθισμα που μετατρέπεται σε έδρανο, 
εδώ σε φάση καθίσματος. Conference Chairs, Irish Contract Seating.

εικόνα 1.13 : Στοιβαζόμενο κάθισμα που μετατρέπεται σε 
έδρανο, εδώ σε κατάσταση χρήσης. Conference Chairs, Irish 
Contract Seating.

μεγεθών στο οποίο θα πρέπει να βασιστεί ο τελικός σχεδιασμός. Με βάση αυτά, η έδρα του καθίσματος 
θα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε ύψος 38 cm ως 41cm  από το έδαφος και να παρουσιάζει προς τα 
πίσω κλίση 5 μοιρών με αυτό. Οι διαστάσεις τις -πλάτος και μήκος- θα πρέπει να είναι 43x43 cm ωφέλιμης 
επιφάνειας. Θα πρέπει επιπλέον να έχει επένδυση πάχους 2-5 cm ή να αποτελείται από καταλλήλως ελαστικό 
ύφασμα. To μπροστινό χείλος της έδρας θα πρέπει να είναι καμπύλο προς τα κάτω, ώστε να αποφεύγεται η 
πίεση των πίσω ιστών του ποδιού. 
 Η γωνία μεταξύ πλάτης και έδρας θα είναι 105 μοίρες. Η πλάτη θα έχει πλάτος τουλάχιστον 36 
cm, μέγεθος που μπορεί να φτάνει και τα 52 cm. Σε ότι αφορά στην μορφολογία της πλάτης βρέθηκε 
ότι θα πρέπει να παρουσιάζει κυρτότητα στο ύψος των οσφυϊκών σπονδύλων και κοιλότητα στο ύψος 
των θωρακικών, δημιουργώντας παράλληλα έναν “αρνητικό χώρο” για την λεκάνη. Εναλλακτικά, θα πρέπει 
να υπάρχει κάποιος κενός χώρος ανάμεσα στην έδρα και το κάτω χείλος της πλάτης του καθίσματος, το 
κάθετο μήκος του οποίου να είναι το πολύ 17cm. Το ύψος της πλάτης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 cm 
μέχρι και 64,5 cm. 
 Όπως προαναφέρθηκε, εάν το κάθισμα κλίνει προς τα πίσω και η προσοχή του χρήστη απαιτείται 
να βρίσκεται εμπρός, ο καθήμενος φέρνει το κεφάλι του εμπρός, με αποτέλεσμα την ένταση της καμπύλης 
της αυχενικής μοίρας. Θεωρώντας ωστόσο ότι στην πλειοψηφία των συνεδρίων οι ομιλητές και η οθόνη 
προβολής βρίσκονται σε επίπεδο υψηλότερο του επιπέδου των ματιών καθιστού, θεωρείται ότι ο καθήμενος 
δεν θα χρειαστεί να φέρει το κεφάλι του πολύ μπροστά, αποφεύγοντας έτσι τον τραυματισμό του αυχένα.  
 Για τους λόγους που αναφέρθηκαν και νωρίτερα, το σχεδιαζόμενο σύστημα δεν στοχεύει στην 
πρόβλεψη για προσαρμοζόμενα στοιχεία του καθίσματος, αλλά στην εύρεση των μεγεθών εκείνων που 
θα αποτελέσουν τον βέλτιστη λύση για την σχεδίαση σταθερού, μη προσαρμοζόμενου ως προς τα μεγέθη 
καθίσματος για την κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού εύρους πιθανών καθήμενων.  
 
 Έχοντας τα παραπάνω υπόψιν, καταλήγουμε σε ένα βασικό μορφολογικό πλαίσιο (διάγραμμα 
1.4), το οποίο περιγράφει ακριβώς τα ευρήματα που σημειώθηκαν παραπάνω. Το πλαίσιο αυτό δεν είναι 
καταληκτικό για το υπό σχεδίαση σύστημα, αφού σε επόμενο κεφάλαιο θα συνδυαστεί με ένα ακόμη 
πλαίσιο, αυτό της περιγραφής των αναγκών των χειριστών των καθισμάτων στους συνεδριακούς χώρους. 
Τα δύο αυτά πλαίσια θα ενσωματωθούν για την δημιουργία ενός τελικού εργονομικού πλαισίου για το υπό 
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σχεδίαση σύστημα, τέτοιο ώστε να συμβιβάζει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τόσο την ασφαλή χρήση από 
το μεγαλύτερο δυνατό εύρος πιθανών καθήμενων, όσο και το μεγαλύτερο δυνατό εύρος εργαζόμενων 
στους συνεδριακούς χώρους. Η τελική λύση στο τέλος θα αξιολογηθεί ώστε να επιβεβαιωθεί η κάλυψη των 
προαναφερθέντων παραγόντων στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 

-5o
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38<=β<=42
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β
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64.5 cm

23 cm

17 cm
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1.2  ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται το συνέδριο σαν διοργάνωση, ενώ αναλύονται τα είδη 
συνεδριακών εκδηλώσεων που υπάρχουν, οι κανόνες που διέπουν την διεξαγωγή τους και τον χώρο στον 
οποίο εκτυλίσσονται. Η ενότητα διαρθρώνεται σε πέντε παραγράφους. Στην πρώτη παρουσιάζονται οι 
ορισμοί κάθε συνεδριακής διοργάνωσης. Στη δεύτερη γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην γέννηση και 
εξέλιξη του συνεδρίου. Κατόπιν συζητείται το ζήτημα της αίθουσας συνεδρίου και ο εξοπλισμός που αυτή 
θα πρέπει να διαθέτει. Στην τέταρτη παράγραφο περιγράφονται οι συνηθέστερες διατάξεις καθισμάτων 
που χρησιμοποιούνται στα συνέδρια, καθώς και οι κανόνες και περιορισμοί που τις διακρίνουν. Η ενότητα 
κλείνει με την διεξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τον τρόπο που ορίζονται και διοργανώνονται τα 
συνέδρια, σε σχέση πάντα τον στόχο αυτής της διπλωματικής.

διάγραμμα 1.4 : Βασικό εργονομικό πλαίσιο 1: ανάγκες ακροατών



1.2.1 ΟΡΙΣΜΟΙ

 “Ο όρος Συνέδριο χαρακτηρίζει γενικά την οποιαδήποτε συγκέντρωση, ειδικών ή εντεταλμένων σε 
σύσκεψη με στόχο την λήψη αποφάσεων, την συζήτηση κάποιων θεμάτων, την εξέταση κάποιων ζητημάτων ή 
για ενημέρωση.” *[14]
 Τα συνέδρια διακρίνονται ανάλογα με τη διάρκεια, το μέγεθος, την εθνική ή διεθνή συμμετοχή 
συνέδρων, τον τρόπο χρηματοδότησής τους και την κοινή ιδιότητα κάτω από την οποία συνέρχονται οι 
σύνεδροι. 
 Ομοίως, ανάλογα με τον σκοπό, το μέγεθος αλλά και το πρωτόκολλο κάθε συνεδριακής εκδήλωσης, 
ορίζεται και διαφορετική ονομασία για την περιγραφή της. Η ορολογία που αφορά τις εκδηλώσεις 
συνεδριακού χαρακτήρα, όπως περιγράφονται από τον Κώστα Ν. Κραβαρίτη (1992) αναλύεται παρακάτω:

- Συνέδριο
 Είναι η συνάντηση ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα και ιδιότητα, με σκοπό την συζήτηση και 
ανάπτυξη κοινού θέματος και ενδεχομένως την λήψη αποφάσεων. Το θέμα του συνεδρίου καθορίζεται 
από την κοινή ιδιότητα κάτω από την οποία συνέρχονται οι συμμετέχοντες. Αποτελούνται δε συχνά από το 
κυρίως συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι σύνεδροι και από άλλα, μικρότερα συνεδριακά τμήματα, 
δευτερεύοντα, γνωστά σαν συνεδριάσεις επιτρόπων του συνεδρίου. 
 Ο αγγλοσαξονικός όρος “convention” χρησιμοποιείται στις Η.Π.Α. ενώ ο “congress” συναντάται 
συχνότερα στην Ευρώπη. Οι όροι είναι σχεδόν συνώνυμοι, με την διαφορά ότι ο “congress”, περισσότερο 
από τον “convention”, χρησιμοποιείται για συνέδρια διεθνούς χαρακτήρα.

- Διάσκεψη - Συνδιάσκεψη
 Οι όροι είναι συνώνυμοι και χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν συνέδριο το οποίο περιλαμβάνει 
συζητήσεις σε μεγαλύτερη διάρκεια και απαιτεί ενεργό συμμετοχή του κοινού. Συνηθέστερα στην 
αγγλοσαξονική  χρησιμοποιείται ο όρος  “conference”. 

- Σύσκεψη
 Αφορά τις συναντήσεις λίγων ατόμων και έχει συνεδριακό χαρακτήρα. Είναι γνωστή ως “round-table 
conference”, δηλαδή σύσκεψη στρογγυλής τραπέζης. Ο όρος αυτός υποδηλώνει ότι τα μέλη συμμετέχουν 
ισότιμα με την καθοδήγηση ενός προέδρου και καταλήγουν σε συμπεράσματα ή αποφάσεις. 

- Συνέλευση
 Η χρήση του όρου αυτού έχει επικρατήσει κυρίως για να περιγράψει συναντήσεις ενημέρωσης και 
αλληλογνωριμίας.

- Διάλεξη / Ομιλία (Lecture / Speech)
 Διάλεξη είναι η παρουσίαση ενός συγκεκριμένου θέματος από κάποιον που θεωρείται ειδικός στον 
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*[14] Κραβαρίτης Ν. Κώστας, 1992, Επαγγελματικός Τουρισμός: Οργάνωση Συνεδρίων σε ξενοδοχεία, Interbooks, σελ. 4



τομέα του. Χαρακτηρίζεται από την απόλυτα δομημένη παρουσίαση της. Μπορεί να προσεγγίζει θέματα 
γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος και να επακολουθεί ή όχι συζήτηση στο τέλος. Στην αγγλοσαξονική 
συναντάται ως “lecture”.

- Ημερίδα
 Είναι συνάντηση πανηγυρικού χαρακτήρα που διαρκεί μία ημέρα. Περιλαμβάνει χαιρετιστήριες 
ομιλίες και διαλέξεις

- Φόρουμ (Forum)
 Ο όρος έχει επικρατήσει για την περιγραφή ενός “πάνελ” εισηγητών. Χαρακτηριστικό γνώρισμά τους 
είναι το ότι επακολουθεί κατευθυνόμενη συζήτηση στην οποία μπορεί να συμμετέχει με ερωτήσεις που 
υποβάλλει ή και με απαντήσεις σε αυτές. Ο συντονιστής της εκδήλωσης καλείται να ομαδοποιήσει θέσεις, 
προτάσεις και απόψεις και να οδηγήσει ανάλογα την διαδικασία. Οι συμμετέχοντες κάθονται σε διατάξεις 
τραπεζιών ή εδράνων και σπανιότερα σε διατάξεις καθισμάτων. 

- Συμπόσιο (Symposium)
 Το συμπόσιο είναι σχεδόν ταυτόσημο με το φόρουμ, με την διαφορά ότι το συμπόσιο έχει πιο 
επίσημο χαρακτήρα. 

- Σεμινάριο (Seminar)
 1. Κατά μία έννοια, ο όρος συνδέεται με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και αποσκοπεί στην 
συμπληρωματική μόρφωση ή εξειδίκευση κάποιων ατόμων. 
 2. Ο όρος αυτός συγκεκριμενοποιεί το είδος της εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία εμφανίζεται 
με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συμποσίου ή του φόρουμ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα 
σεμινάρια είναι μικρός, ενώ αντίθετα οι συμμετέχοντες σε συμπόσια και φόρουμ είναι περισσότεροι.

- Workshop (Εργαστήριο)
 Αποτελεί μέθοδο εκπαιδευτικής διαδικασίας που επιτρέπει εμπεριστατωμένη μελέτη κάποιου 
θέματος. Αφορά μεγέθη 15-30 ατόμων που συγκεντρώνονται για να βελτιώσουν την επίδοση τους σε 
κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο λύνοντας και συζητώντας σχετικά προβλήματα. 

- Meeting (Συνάντηση)
 Ο όρος Meeting έχει πολιτογραφεί και στα Ελληνικά σαν όρος. Αφορά σε συναντήσεις επιχειρησιακού 
ενδιαφέροντος οι οποίες δεν έχουν συνεδριακό χαρακτήρα με την ακριβή έννοια του όρου, και ονομάζονται 
συχνότερα εταιρικές ή επιχειρησιακές συναντήσεις. 

 Οι επαγγελματίες του συνεδριακού τουρισμού εφαρμόζουν ένα ακόμη σύστημα διαχωρισμού 
των συνεδριακών εκδηλώσεων.  Συγκεκριμένα, διαχωρίζουν τα συνέδρια με βάση τους φορείς που τα 
συγκαλούν, αφού ανάλογα με τον διοργανωτή και κατ΄επέκταση το περιεχόμενο, οι εκδηλώσεις αυτές 
παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες και γνωρίσματα σε σχέση με τις οργανωσιακές απαιτήσεις της κάθε 
διοργάνωσης.
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 Η ταξινόμηση αυτή βοηθά  τους επαγγελματίες διοργανωτές στην καλύτερη οργάνωση της εργασίας 
τους αλλά και την βέλτιστη κάλυψη των αναγκών των πελατών τους. Έτσι οι συνεδριακές εκδηλώσεις 
ανάλογα με τον διοργανωτή τους διαχωρίζονται σε επιστημονικά συνέδρια, εμπορικά συνέδρια, συνέδρια 
κομματικού, κοινωνικού ή πολιτικού περιεχομένου και συνέδρια διεθνών οργανισμών.
 Αυτός ο διπλός διαχωρισμός των συνεδρίων αποτελεί μια πρώτη απόδειξη της διαφοράς των 
πραγματικών αναγκών των δύο εμπλεκομένων πλευρών στην πραγματοποίηση μίας συνεδριακής 
εκδήλωσης. Έτσι, ο πρώτος και πιο διαδεδομένος διαχωρισμός στοχεύει στην άμεση κατανόηση της 
φύσης της εκδήλωσης από τους επίδοξους συμμετέχοντες, ενώ διαχωρισμός ανάλογα με τον διοργανωτή 
ουσιαστικά παρέχει στους υπαλλήλους κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με το κοινό στο οποίο 
απευθύνονται, τις επιπλέον ανάγκες που μπορεί να κλιθούν να καλύψουν κ.ο.κ

1.2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

 Το συνέδριο, και κυρίως το συνέδριο ακαδημαϊκού τύπου αλλά και η διάλεξη –με την διδακτική 
έννοια- έχουν τις βάσεις τους στις αρχαίες τέχνες της συζήτησης, οι οποίες διαχωρίζονται στην γραμματική, 
την διαλεκτική και την ρητορική**. 
 Στην αρχαιότητα η ρητορική, στην πιο επίσημη μορφή της, λάμβανε χώρα στα πλαίσια των 
συμποσίων. Η λέξη συμπόσιο προέρχεται από την Ελληνική λέξη “συνπότειν”, δηλαδή “το να πίνουμε μαζί” 
και πρωτοχρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή εορταστικών εκδηλώσεων που περιλάμβαναν την πόση 
οίνου.  Κατά την αρχαιότητα το συμπόσιο ήταν βασικό στοιχείο της Ελληνικής κοινωνικής δομής. Κατά 
την διάρκειά τους οι άνδρες που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διάφορα θέματα, να 
υπερηφανευτούν για τα κατορθώματά τους ή απλώς να γιορτάσουν κάποια επιτυχία τους. Τα συμπόσια 
όμως συνηθέστερα διοργανώνονταν με αφορμή κάποια αθλητική ή θεατρική νίκη, ή για να καλωσορίσουν 
κάποιο νέο στον αριστοκρατικό κύκλο. Συχνά κατά την διάρκεια του συμποσίου εκτυλίσσονταν και αγώνες 
ρητορείας. Για το λόγο αυτό τα συμπόσια θεωρήθηκαν ως εκδηλώσεις παρουσίασης και ανταλλαγής 
απόψεων. Σήμερα, το συμπόσιο έχει ταυτιστεί με τα ακαδημαϊκά συνέδρια ανοικτού διαλεκτικού τύπου.
 Με την δημιουργία των πρώτων πανεπιστημίων, οι διαλεκτικές τέχνες ξαναήρθαν στην επιφάνεια, 
χρησιμοποιούνταν όμως κυρίως σε μία μονόδρομη εκδοχή (ρητορεία), καθώς οι φοιτητές σπάνια 
επιτρεπόταν να διακόψουν την ροή μίας διάλεξης. 
 Στους νεότερους χρόνους ο Hegel υποστήριξε τη διαλεκτική έναντι της ρητορείας λέγοντας ότι 
μέσω της διαλεκτικής οι όποιες αντιφάσεις καταργούνται φτάνοντας σε κάποιο ανώτερο επίπεδο αλήθειας 
(Σύνθεση). Σύμφωνα με τον Hegel, αυτή η διαδικασία είναι εκείνη που κατευθύνει τελικά την ατομική σκέψη, 
με βάση πάντα την ακολουθία: «Θέση» - «Αντίθεση» - «Σύνθεση» και αυτή την διαδικασία ακολουθούν 
σήμερα όλες οι Επιστήμες στη πρόοδο της γνώσης, κυρίως στις συνεδριακές παρουσιάσεις.
 Εξαιρώντας πάντως την προσθήκη του ελεύθερου διαλόγου, ακόμα και σήμερα η διεξαγωγή 
διαλέξεων από τα μεσαιωνικά χρόνια δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Η πρακτική που ακολουθούνταν στις 
μεσαιωνικές ακαδημαϊκές αίθουσες ήταν η ανάγνωση πρωτότυπων κειμένων από τον διδάκτορα, και η λήψη 

42

Κεφάλαιο 1ο | Το Συνεδριο

**Σημείωση:
Ανάλυση των εννοιών στο Παράρτημα, σελ. 206



σημειώσεων από το κοινό. Η βασικότερη αλλαγή σήμερα είναι η εισαγωγή και χρήση των νέων μέσων και 
της ψηφιακής τεχνολογίας  για την οπτικοποίηση και διάδοση της γνώσης. Οι διαλέξεις δηλαδή στηρίζονται 
πλέον σε μεγάλο βαθμό στα πολυμέσα, ενώ χάρη σε αυτά μπορούν να γίνουν και απομακρυσμένα. 

1.2.3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

 Οι απαραίτητοι συνεδριακοί χώροι ενός ξενοδοχείου σε σχέση με την συνεδριακή του πελατεία 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον τύπο των εκδηλώσεων για τις οποίες χρησιμοποιούνται. 
Έτσι οι αίθουσες διαχωρίζονται σε χώρους συνεδριάσεων (συσκέψεων, διαλέξεων κ.τ.λ.), χώρους εκθέσεων 
και χώρους συνεστιάσεων (δεξιώσεων, υποδοχής κ.τ.λ.)
 Οι διαστάσεις και η χωρητικότητα του χώρου ποικίλουν ανάλογα με τη διαρρύθμιση και τη χρήση 
του. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία πάντως, “η πλειονότητα των συνεδρίων αφορά συνέδρια μικρού μεγέθους, 
μέχρι και 100 ατόμων” (πίνακας 1.1) *[15]. 
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*[15]Κραβαρίτης Ν. Κώστας, 1992, Επαγγελματικός Τουρισμός: Οργάνωση Συνεδρίων σε ξενοδοχεία, Interbooks, σελ.39

 Με βάση αυτά τα στοιχεία, πολλές πλευρές υποστηρίζουν ότι, - δεδομένου του μικρού μεγέθους 
του κοινού στις περισσότερες περιπτώσεις- η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων μπορεί και πρέπει να αποτελεί 
κατασκευή σταθερής διάταξης καθισμάτων με μόνιμες ηχητικές και οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις. 
 Αυτού του είδους οι αίθουσες απαιτούν πολύ λιγότερη ενασχόληση από τους υπαλλήλους για την 
προετοιμασία τους πριν από την χρήση. Παράλληλα, εάν η αίθουσα σχεδιαστεί και εγκατασταθεί σωστά, η 
τήρηση και διατήρηση των αποστάσεων ασφαλείας και άνεσης είναι κατοχυρωμένες. 
 Στον αντίποδα ωστόσο, κινούνται εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει η κάθε αίθουσα 
να έχει την δυνατότητα προσαρμογής σε όλα τα είδη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Η άποψη αυτή,  
βασίζεται στο σκεπτικό της αποδοτικότερης δυνατής δαπάνης κεφαλαίου και στην αποφυγή αναγκαστικού 
αποκλεισμού πιθανών συνεργασιών. Παράλληλα δηλαδή με το κόστος που αφορά στην κατασκευή και 
τον εξοπλισμό ενός τέτοιου χώρου, λαμβάνεται υπόψη ότι αυτός μπορεί να αποστερήσει ενδεχομένως 
την μονάδα από άλλα τμήματα εκμετάλλευσης εσόδων (Κραβαρίτης, 1992). Επιπροσθέτως, οι πακτωμένες 
δομές προϋποθέτουν την διάτρηση του πατώματος της αίθουσας στην οποία πρόκειται να τοποθετηθούν, 
γεγονός που αυξάνει το κόστος, σε περίπτωση ανακαίνισης ή απομάκρυνσής τους.  Τέλος, οι υποστηρικτές 

Πίνακας 1.1



των προσαρμοζόμενων αιθουσών τονίζουν ότι συχνά δημιουργείται η ανάγκη αλλαγής της διαρρύθμισης 
του χώρου. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από την εναλλαγή της χρήσης του χώρου κατά περίπτωση. Η αλλαγή 
της χρήσης σχετίζεται κάθε φορά με την αυξομείωση του αρχικού χώρου, αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται 
με την χρήση κινητών χωρισμάτων που μεταφέρονται και κουμπώνουν στο δάπεδο, μεταξύ τους και στην 
οροφή.  
 Για τους λόγους αυτούς, οι συνεδριακοί χώροι είναι συνήθως προσαρμοζόμενοι, ενώ τα έπιπλα, 
σκεύη και οπτικοακουστικά μέσα να βρίσκονται σε χώρους/αποθήκες κοντά στους συνεδριακούς χώρους.  
Με χώρους που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία θα ασχοληθεί και αυτή η διπλωματική, ενώ θα γίνει 
προσπάθεια να ενσωματωθούν στο υπό σχεδίαση σύστημα και τα βασικά πλεονεκτήματα των σταθερών 
διατάξεων.  
 Αξίζει να σημειωθεί ότι η προαναφερθείσα προτίμηση καταδεικνύει την βαρύτητα που έχει, όπως 
είναι άλλωστε φυσικό, ο παράγοντας του κέρδους και κατ’ επέκταση του κόστους, στην διαμόρφωση των 
επιλογών των υπεύθυνων λειτουργίας των οργανισμών διοργάνωσης συνεδριακών εκδηλώσεων,  αλλά και 
το γεγονός ότι οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα κατ’ αρχάς το συμφέρον του οργανισμού. 

 Πέρα από την συζήτηση για το μέγεθος και τον τύπο της συνεδριακής αίθουσας, θα πρέπει να 
αναφερθούν και κάποιοι κανόνες που στοχεύουν στην διευκόλυνση και την ασφάλεια του κοινού αλλά και 
των υπαλλήλων. Ορίζεται λοιπόν (Κραβαρίτης, 1992, σελ. 123) ότι η συνεδριακή αίθουσα πρέπει να τηρεί 
βασικές αρχές που συνίστανται σε: 

α) Σωστή ένταξη της αίθουσας στην ξενοδοχειακή μονάδα 
 -Διαχωρισμό της κυκλοφορίας μεταξύ συνέδρων/ενοίκων του ξενοδοχείου και μη. 
 -Απρόσκοπτη κυκλοφορία από και προς τα επισιτιστικά τμήματα και τους αποθηκευτικούς 
   χώρους του συνεδριακού εξοπλισμού. 
β) Δημιουργία βεστιαρίων και προθαλάμων υποδοχής 
γ) Εύκολη και γρήγορη αποχώρηση από την αίθουσα με την δημιουργία κατάλληλων εισόδων εξόδων 
     και διαδρόμων 
δ) Πρόβλεψη συστήματος κλιματισμού και ανανέωσης του αέρα του χώρου. 
ε) Πυροπροστασία υψηλών προδιαγραφών 
στ) Κατάλληλη διακόσμηση
ζ) Σωστή επιλογή μόνιμου και κινητού εξοπλισμού και επίπλωσης
η) Δυνατότητα αυξομείωσης του χώρου και εναλλαγής της χρήσης του. 
 
 Τέλος, στην οργάνωση μίας συνεδριακής αίθουσας περιλαμβάνεται και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, 
ο οποίος ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο της μονάδας μπορεί να περιλαμβάνει ηχητικά συστήματα 
(μικρόφωνα, βάσεις, ενισχυτές, ηχεία), παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, συστήματα κλιματισμού, διάφορα 
είδη φωτισμού, οθόνες προβολών, συστήματα home cinema, εγκαταστάσεις αυτόματης μετάφρασης 
και μαγνητόφωνα. Στον εξοπλισμό συνήθως περιλαμβάνονται και αναλόγια, εξέδρες και πίνακες 
παρουσιάσεων.
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1.2.4 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 Η διευθέτηση του συνεδριακού χώρου μπορεί να γίνει με καθίσματα, έδρανα ή τραπέζια. Η επιλογή 
της εκάστοτε διάταξης εξαρτάται από το μέγεθος, το είδος και το πρόγραμμα του συνεδρίου σε συνδυασμό 
με το μέγεθος της διατιθέμενης αίθουσας. Έτσι έχουμε την διευθέτηση με καθίσματα, διευθέτηση με έδρανα 
και διευθέτηση με τραπέζια, οι οποίες αναλύονται σε υποκατηγορίες διατάξεων. 

1.2.4.1 Διευθέτηση με καθίσματα

 Οι διατάξεις στις οποίες χρησιμοποιούνται μόνον καθίσματα για το στήσιμο του χώρου ονομάζονται 
Θεατρικές Διατάξεις. Οι διατάξεις θεατρικού τύπου απαρτίζονται από τον Κλασσικό Θεατρικό Τύπο, τον 
Κυκλικό Θεατρικό Τύπο και την Διάταξη Σχήματος V. Για την σωστή και ασφαλή διευθέτηση του χώρου, η 
βιβλιογραφία δίνει οδηγίες για τους κανόνες και τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται στο στήσιμο.  
 Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1.2) αναφέρονται συνοπτικά αυτοί οι γενικοί κανόνες, οι οποίοι στις 
παρακάτω παραγράφους θα αναλυθούν ξεχωριστά για την κάθε διάταξη. 

Πίνακας 1.2
Πλήθος Συνέδρων  Πλάτος Ενδιάμεσων Διαδρόμων

<400   1.20 – 1.60 m

>400   1.80 – 2.00 m

Πλάτος Διαδρόμου μεταξύ Εξέδρας Ομιλητών και Κοινού:      1.80 m

Απόσταση μεταξύ διπλανών καθισμάτων:     5 cm

Απόσταση μεταξύ σειρών καθισμάτων:    85 cm 
(από κέντρο σε κέντρο καθίσματος)

- Κλασσικός Θεατρικός Τύπος
 Χαρακτηρίζεται από την διάταξη των καθισμάτων σε τέλειες ευθείες. Οι κανόνες για τις αποστάσεις 
που θα πρέπει να τηρούνται είναι ακριβώς αυτοί που περιγράφονται στον πίνακα1.2 (διάγραμμα 1.5).

- Κυκλικός Θεατρικός Τύπος
 Στον Κυκλικό Τύπο απαιτούνται περισσότεροι διάδρομοι προσπέλασης από ότι στον Κλασσικό 
Τύπο, οι οποίοι διανοίγονται κάθετα προς την εξέδρα των ομιλητών. Σε αυτή την περίπτωση οι παράλληλοι 
προς την εξέδρα διάδρομοι θεωρούνται δευτερευούσης σημασίας. 
 Όσον αφορά στις αποστάσεις που θα πρέπει να τηρούνται, είναι ίδιες με τον Κλασσικό Τύπο σε σχέση 
με τα διαστήματα μεταξύ καθισμάτων, αλλάζουν όμως σε ότι αφορά στους διαδρόμους προσπέλασης. Πιο 
συγκεκριμένα το πλάτος του διαδρόμου μεταξύ της εξέδρας των ομιλητών και του κοινού σε αυτήν την 
περίπτωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3. 70 m ενώ στους υπόλοιπους διαδρόμους προσπέλασης τα 
μεγέθη μπορούν να είναι μικρότερα από αυτά που αναφέρονται στον πίνακα 1.2 (διάγραμμα 1.6).



1.2.4.2 Διευθέτηση με έδρανα

 Τα έδρανα είναι ατομικά τραπέζια πλάτους 45 cm τα οποία χρησιμοποιούνται κατά αναλογία 
1-1 με τους ακροατές. Οι διατάξεις στις οποίες χρησιμοποιούνται καθίσματα και έδρανα ονομάζονται 
σχολικές διατάξεις, και διαχωρίζονται στην Σχολική Διάταξη Κλασσικού Τύπου και την Σχολική Διάταξη V 
(διαγράμματα 1.8, 1.9). 
 Στην περίπτωση των διατάξεων με έδρανα οι κοινοί διάδρομοι προσπέλασης πρέπει να έχουν 
μεγαλύτερο φάρδος από ότι στις περιπτώσεις διευθέτησης με καθίσματα και η απόσταση της πρώτης 
σειράς εδράνων από την εξέδρα ομιλητών θα πρέπει να είναι μεταξύ 2.50 – 3.50 m. 
 Σε ότι αφορά στις αποστάσεις μεταξύ εδράνων, τα έδρανα κάθε σειράς εφάπτονται, ενώ η 
απόσταση ανάμεσα στις σειρές θα πρέπει να είναι 1.00 – 1.10 m ανάμεσα στο εμπρός και το πίσω μέρος 
των εδράνων. 
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καθίσματα καθίσματα
έδρανα έδρανα

διάγραμμα 1.8: Σχολική Διάταξη 
Κλασσικού Τύπου

διάγραμμα 1.9: Σχολική Διάταξη V 

- Διάταξη Σχήματος V
 Είναι ο σπανιότερος τύπος θεατρικής διάταξης. Για την διαμόρφωσή του ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς 
κανόνες στησίματος με τον Κυκλικό Θεατρικό Τύπο. (διάγραμμα 1.7)

διάγραμμα 1.6: Κυκλικός Θεατρικός Τύπος διάγραμμα 1.7: Διάταξη Σχήματος V

καθίσματα
εξέδρα ομιλητών

διάγραμμα 1.5: Κλασσικός Θεατρικός 
Τύπος

καθίσματα
εξέδρα ομιλητών

καθίσματα
εξέδρα ομιλητών
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διάγραμμα 1.12: Διάταξη Τύπου Τ, Τύπου Ε και Τύπου Κτένας. Στην διάταξη Τύπου Κτένας μπορούν να τοποθετηθούν τέσσερα ή 
παραπάνω τραπέζια κοινού. 

α.               β.       γ.

καθίσματα                τραπέζια

1.2.4.3 Διευθέτηση με τραπέζια

 Τα τραπέζια που χρησιμοποιούνται στην διευθέτηση χώρου με τραπέζια έχουν μήκος 1.20 m και 
καθίζουν δύο έως τρεις ακροατές. Συχνά, εάν η διάταξη που χρησιμοποιείται το επιτρέπει, μπορεί ένα 
τραπέζι να χρησιμοποιηθεί έως και από έξι ακροατές ταυτόχρονα, τρεις από κάθε πλευρά. 
 Οι πιο αντιπροσωπευτικοί τύποι διατάξεων με τραπέζια είναι ο Τύπος Π και κλειστού Π με τις 
παραλλαγές του Πετάλου και Κλειστού Πετάλου, οι Τύποι Τ, Ε και Κτένα (αλλάζει ανάλογα με το πλήθος 
των συνέδρων) και ο Τύπος Ι. Σε κάθε περίπτωση οι πλάτες των καθισμάτων θα πρέπει να απέχουν από τον 
τοίχο 1.30 m για την εύκολη πρόσβαση κοινού και τραπεζοκόμων. 

καθίσματα            τραπέζια                  καθίσματα                        τραπέζια

 α.            β.               α.                      β.

διάγραμμα 1.10: Διάταξη Τύπου Π και Πετάλου, με τραπέζια διάγραμμα 1.11: Διάταξη Τύπου Κλειστού Π και Κλειστού 
Πετάλου, με τραπέζια

- Διάταξη Τύπου Π και Κλειστού Π
 Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται το πολύ για εβδομήντα συνέδρους. Τα τραπέζια στήνονται σε σχήμα 
Π και τα καθίσματα τοποθετούνται εκατέρωθεν κάθε τραπεζιού, εκτός από τα τραπέζια της κεφαλής, στα 
οποία χρησιμοποιείται η μία μόνο πλευρά (διάγραμμα 1.10 α). 
 Ο τύπος του Κλειστού Π χρησιμοποιείται συχνότερα για συνέδρια σαράντα  ως εξήντα ατόμων και 
ιδιαίτερα σε άτυπες περιπτώσεις, αφού δεν υπάρχει τραπέζι κεφαλής. Τα καθίσματα τοποθετούνται στις 
εξωτερικές μόνο πλευρές της διάταξης (διάγραμμα 1.11 α). 
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 Στις παραλλαγές πετάλου τα γωνιακά τραπέζια αντικαθίστανται με κοίλα (διαγράμματα 1.10 β, 1.11 
β).  Σε κάθε περίπτωση, κάθε σύνεδρος θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του επιφάνεια 60 cm.

- Διάταξη Τύπου Τ, Ε και Κτένα
 Πρόκειται ουσιαστικά για τον ίδιο τύπο διάταξης, ο οποίος αλλάζει ελαφρώς μορφολογικά ανάλογα 
με το πλήθος των συμμετεχόντων. 
 Ο Τύπος Τ χρησιμοποιείται για συνέδρια των 40 – 50 ατόμων (διάγραμμα 1.8 α). Ο Τύπος Ε μπορεί να 
καθίσει μέχρι 150 άτομα, ενώ για συγκεντρώσεις με μεγαλύτερο πλήθος συμμετεχόντων χρησιμοποιείται 
η παραλλαγή του τύπου Ε ή Τύπος Κτένα. Σε αυτόν τον τύπο τοποθετούνται απλά περισσότερες από 
τρεις σειρές τραπεζιών, ενώ αυξάνεται και το πλήθος των τραπεζιών των ομιλητών, κάτι που όμως δεν 
συνεπάγεται και την αύξηση του πλήθους των τελευταίων (διαγράμματα 1.12 β, 1.12 γ).   
 Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις τα τραπέζια –πλην εκείνων των ομιλητών- χρησιμοποιούνται και 
από τις δύο τους πλευρές, ενώ οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται είναι οι προαναφερόμενες, δηλαδή 
60 cm επιφάνειας για κάθε σύνεδρο και 1.30 m απόσταση από τοίχους ή άλλα εμπόδια για τις καρέκλες.  

- Διάταξη Τύπου Ι
 Ο Τύπος Ι εξυπηρετεί μέχρι 50 άτομα. Εναλλακτικά, για συγκεντρώσεις χωρίς κεφαλή, μπορεί να 
τοποθετηθούν στις στενές άκρες του ημικυκλικά τραπέζια . Για τις αποστάσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη ισχύει ότι και στα παραπάνω (διάγραμμα 1.13). 

διάγραμμα 1.13: Διάταξη Τύπου Ι.

καθίσματα   τραπέζια

1.2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Αν και οι ορισμοί για τις διάφορες συνεδριακές εκδηλώσεις είναι αρκετοί ώστε να υπάρχει κατάλληλος 
ορισμός για κάθε τύπου συνεδριακή εκδήλωση, ωστόσο παρατηρούμε ότι οι κανόνες που αφορούν στο 
στήσιμο των αιθουσών δεν είναι το ίδιο αναλυτικοί ή συγκεκριμένοι. Συνολικά, από τις τρεις διευθετήσεις 
που παρουσιάστηκαν και τις οκτώ συνολικά διατάξεις που αναφέρθηκαν, σε καμία δεν ορίζονταν πλήρως 
όλα τα σχετικά μεγέθη, ενώ και η αναφορά σε κάποια από τα μεγέθη συχνά απουσίαζε. 
 Πιο συγκεκριμένα, στην διευθέτηση με καρέκλες, η περιγραφή της διάταξης Κλασσικού Θεατρικού 
Τύπου δεν αναφέρει πόσοι διάδρομοι θα πρέπει να χαράσσονται σε σχέση με το μέγεθος του κοινού, 
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ενώ στην περιγραφή της διάταξης Κυκλικού Τύπου όλες οι οδηγίες πλην μίας δίνονται με σχετικό και όχι 
απόλυτο τρόπο (μικρότερα, φαρδύτερα, δευτερευούσης σημασίας κ.ο.κ)  
 Το ίδιο σε μικρότερη κλίμακα ισχύει και στην περίπτωση διευθέτησης με έδρανα, στην Σχολική 
Διάταξη Κλασσικού Τύπου, ενώ για την Σχολική Διάταξη V δεν αναφέρεται κανένας περιορισμός για τις 
μοίρες στροφής των εδράνων, ώστε να λαμβάνονται υπόψιν οι περιορισμοί οπτικής πρόσβασης των 
θεατών. 
 Γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι διατάξεις σε διευθέτηση με τραπέζια είναι οι πιο καλά ορισμένες, 
κάτι που όμως δεν φαίνεται να προκύπτει από κάποιον ιδιαίτερο ζήλο ή ανάγκη για ακρίβεια στην περίπτωση 
αυτή, αλλά μάλλον λόγω των λιγότερων παραμέτρων που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη για το στήσιμό 
τους. 
 Σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να κρίνουμε εάν η έλλειψη ακρίβειας στην βιβλιογραφία οφείλεται 
σε ελλιπή ακαδημαϊκή έρευνα πάνω στο ζήτημα, ή εάν η ευελιξία επιλογών που προσφέρεται έχει να κάνει 
με την ανυπαρξία ανάγκης για πλήρως και καθ’ όλα ορισμένους περιορισμούς, στα σημεία που αυτοί 
απουσιάζουν. 
 Πάντως, η ύπαρξη έστω και αυτών των κανόνων για τις διάφορες διατάξεις, σε συνδυασμό με τα 
ζητήματα που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1. 2. 3 δείχνουν το βάρος που δίνεται από την βιβλιογραφία 
όσο και από τις επιχειρήσεις στην ύπαρξη των προσαρμοζόμενων αιθουσών. Όπως αναφέρεται, οι αίθουσες 
αυτές προτιμούνται αφού αποτελούν καλύτερη επένδυση κεφαλαίου, μεγαλύτερη πηγή εσόδων και 
παρέχουν την δυνατότητα πολλών και διαφορετικών χρήσεων, επομένως συνιστούν παράγοντα ενίσχυσης 
του πελατολογίου της επιχείρισης. 
 Για τους λόγους αυτούς, οι κατασκευές σταθερής διάταξης σπανίως υϊοθετούνται, παρά την 
αναμφισβήτητη ευκολία που παρέχουν στους εργαζόμενους κατά την προετοιμασία τους. Πράγματι, 
κατά την ερευνητική διαδικασία που περιγράφεται στα κεφάλαια δύο και τρία, όλοι οι οργανισμοί και οι 
επιχειρήσεις είχαν προσαρμοζόμενες ή και προσαρμοζόμενες αίθουσες εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις 
τους. 
 Με βάση τα παραπάνω, διαφαίνεται  η ανάγκη σχεδίασης καθίσματος συνεδριακού χώρου, το οποίο 
θα είναι κινητό και όχι πακτωμένο, θα δίνει την δυνατότητα σχηματισμού των ανώθεν περιγραφέντων 
διατάξεων -ή μέρους αυτών-, ενώ θα διευκολύνει την διαδικασία στησίματος μίας προσαρμοζόμενης 
αίθουσας. Όπως σημειώθηκε ήδη στην έρευνα, σημαντικό στοιχείο στην διοργάνωση και διεξαγωγή των 
συνεδριακών εκδηλώσεων αποτελεί η εμπλοκή τριών ομάδων ενδιαφέροντος, δηλαδή των συμετεχόντων 
του συνεδρίου, του οργανισμού που αναλαμβάνει την διοργάνωση του συνεδρίου και των υπαλλήλων που 
ο οργανισμός αυτός απασχολεί. Δείχθηκε μάλιστα, ότι οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται κυρίως με βάση  
τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της δεύτερης από αυτές. Έτσι το υπό σχεδίαση σύστημα θα πρέπει να 
ικανοποιεί ακριβώς αυτές τις απαιτήσεις, ενώ παράλληλα να ενσωματώνει λύσεις για την ικανοποίηση των 
αναγκών τόσο των ακροατών όσο και των υπεύθυνων για το στήσιμο υπαλλήλων. 
 Στα  επόμενα κεφάλαια θα ερευνηθούν οι ανάγκες, οι απαιτήσεις και τα προβλήματα των τριών αυτών 
ομάδων, ενώ τα ευρήματα της έρευνας αυτής θα οδηγήσουν σε ένα σύνολο σχεδιαστικών οδηγιών. 
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2. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

 Στο παρακάτω κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται η επιτόπια έρευνα που έγινε με στόχο 
την μελέτη και την κατανόηση της διαδικασίας προετοιμασίας μίας αίθουσας συνεδρίων προς χρήση. 
Οι μέθοδοι, οι πρακτικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους χειριστές αναγνωρίζονται και 
καταγράφονται.
 Το δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται σε τρεις συμπληρωματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 
παρουσιάζεται η μέθοδος επιτόπιας παρατήρησης που ακολουθήθηκε για την έρευνα αυτή. Στην δεύτερη 
ενότητα παρουσιάζεται αυτή καθεαυτή η έρευνα και τα ευρήματά της, τα οποία και αναλύονται, ενώ στην 
τρίτη ενότητα η ανάλυση που προηγήθηκε χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση 
με τις προβληματικές περιοχές στις οποίες πιθανώς θα μπορούσε να επέμβει η σχεδίαση.  
 Αναλυτικότερα, το κεφάλαιο ξεκινά με μία περιγραφή της ανάλυσης καθήκοντος ως ερευνητικό 
εργαλείο, όπου αναφέρονται τα είδη των αναλύσεων που μπορούν να γίνουν κατά περίσταση. Εν συνεχεία η 
διαδικασία ανάλυσης καθήκοντος αναλύεται στα βασικά της στάδια. Το κείμενο συνεχίζει με την εφαρμογή 
της έρευνας, όπου παρουσιάζεται ο χώρος που ερευνήθηκε, μελετάται και περιγράφεται ο τρόπος εργασίας 
των χειριστών. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αναλύονται και εντοπίζονται προβληματικές περιοχές. Τέλος 
τα ευρήματα οργανώνονται και τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν παρουσιάζονται στην τελευταία 
ενότητα του κεφαλαίου, μαζί με κάποιες κατευθύνσεις για περαιτερω έρευνα.  
 Τα αποτελέσματα της έρευνας του δεύτερου κεφαλαίου θα αποτελέσουν το πλαίσιο στο οποίο θα 
οριστούν οι ανάγκες προς κάλυψη σχετικά με την προετοιμασία και το στήσιμο του συνεδριακού χώρου 
από τους χειριστές και τις ανάγκες της επιχείρησης.  Με τον τρόπο αυτό θα διαμορφωθούν οι λειτουργικές 
απαιτήσεις για τη σχεδιαστική διαδικασία. 
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2.1. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

 Oι David H. Jonassen et al., (1999) ορίζουν την Ανάλυση Καθήκοντος ως την περιγραφή των φυσικών 
καθηκόντων και νοητικών διαδικασιών που απαιτούνται από ένα χρήστη για να πετύχει έναν δεδομένο 
στόχο. Αναφέρουν ωστόσο ότι μπορούν να δοθούν και πιο ειδικευμένοι ορισμοί, ανάλογα με το σκοπό 
διεξαγωγής της, το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται και τους ανθρώπους τους οποίους αφορά.
 Σχετικά με τις εφαρμογές της Ανάλυσης Καθήκοντος, οι συγγραφείς αναφέρουν πως χρησιμοποιείται 
ευρέως στην συστημική ανάλυση και περιγραφή εργασίας, στη σχεδίαση διεπαφών και στην σχεδίαση 
διαφόρων μορφών οδηγιών, όπως υποστήριξης επίδοσης, ορθών οδηγιών και σχεδίασης περιβαλλόντων 
εκμάθησης ανοιχτού τύπου.
 Γενικώς, μπορούμε να πούμε ότι στην ακαδημαϊκή λογοτεχνία έχουν προκύψει πέντε διακριτά είδη 
Ανάλυσης Καθήκοντος. Αυτά είναι η “Ανάλυση Εργασίας ή Ανάλυση Επιδόσεων”, η “Ανάλυση Εκμάθησης”, 
η “Ανάλυση Γνωστικού Καθήκοντος”, η “Ανάλυση Περιεχομένου” και μία νέα κλάση ανάλυσης, η “Ανάλυση 
Δραστηριότητας”. 

 Οι συγγραφείς θεωρούν ότι κάθε μία από αυτές τις προσεγγίσεις στην Ανάλυση Καθήκοντος 
επικεντρώνεται σε διαφορετικές πτυχές της εργασίας ή του καθήκοντος που ερευνάται. Όπως εξηγούν, 
η Ανάλυση Εργασίας ασχολείται με τις δραστηριότητες που απαιτούνται από τον δράστη. Η Ανάλυση 
Περιεχομένου εξετάζει τις ιδέες και τις αλληλεπιδράσεις του βασικού ζητήματος υπό εξερεύνηση. Η 
Ανάλυση Εκμάθησης μελετά τις γνωστικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την εκμάθηση κάποιου 
αντικειμένου σε ικανοποιητικό βαθμό. Η Ανάλυση Δραστηριότητας εξετάζει την ανθρώπινη δραστηριότητα 
και κατανόηση σε δεδομένα περιβάλλοντα και η Γνωστική Ανάλυση Καθήκοντος επικεντρώνεται στην 
απόδοση και το σχετικό επίπεδο γνώσης που αυτή απαιτεί.

2.1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 Σε μία ιστορική επισκόπηση της εξέλιξης των ειδών Ανάλυσης Καθήκοντος, οι David H. Jonas-
sen et al., (1999) αναφέρουν ότι η Ανάλυση Εργασίας είναι μία ευρεία κατηγορία διαδικασιών οι οποίες 
αναπτύχθηκαν από την βιομηχανική επανάσταση.
 Η εκβιομηχάνιση της παραγωγής οδήγησε σε μείωση των θέσεων εργασίας στη βιομηχανία. 
Ταυτόχρονα, τα καθήκοντα αυτών που παρέμειναν στις θέσεις τους υποβιβάστηκαν σε απλές μικροκινήσεις 
που γίνονταν από τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά και απομονωμένα. Οι μηχανικοί της εποχής 
προσπαθούσαν να αναλύσουν τις δουλειές στα μικρότερα και απλούστερα επιμέρους καθήκοντα που 
τις αποτελούσαν, ώστε να είναι ευκολότερη η εκμάθησή τους και σωστότερη η εκπόνησή τους. Αυτή η 
προσέγγιση οδήγησε σε μία ποικιλία μεθόδων Ανάλυσης Καθηκόντων σχετικά με την Ανάλυση Εργασίας, 
που σαν στόχο είχαν την καταγραφή των στοιχειωδών καθηκόντων που απαιτούνταν για την πραγμάτωση 
μίας εργασίας. Μετέπειτα, οι τεχνικές Ανάλυσης Εργασίας χρησιμοποιήθηκαν και σαν οργανωσιακό 
εργαλείο σε περιβάλλοντα επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
 Αργότερα, κατά τις δεκαετίες των ΄50 και ΄60 η Ανάλυση Περιεχομένου εξελίχθηκε στο κυρίαρχο 
εργαλείο σχεδίασης προγραμμάτων σπουδών ή δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση. Η δομή του 
Περιεχομένου έγινε το επίκεντρο μελέτης σχετικά με την σχεδίαση οδηγιών, ενώ και σήμερα αποτελεί μία 
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από τις δημοφιλέστερες μεθόδους για την δόμηση οδηγιών. 
 Μετά τα ‘60s, και ενώ η Ψυχολογία Εκμάθησης αποκτούσε και γνωστική βάση, άρχισαν να 
εμφανίζονται οι μέθοδοι εκπόνησης Γνωστικής Ανάλυσης Καθήκοντος,  οι οποίες κερδίζουν έδαφος 
ιδιαίτερα μέσα στην ερευνητική κοινότητα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, και στην έρευνα 
για σχεδίαση “έξυπνων συστημάτων” για στρατιωτική χρήση. 
 Πιο πρόσφατα, με την εφαρμογή των ανθρωπολογικών μεθόδων στην ανάλυση των διαδικασιών 
εκμάθησης, εισάγεται η μελέτη παγιωμένων και καθημερινών αντιλήψεων της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 
Αυτές οι προσεγγίσεις, που ονομάστηκαν ¨Ανάλυση Δραστηριότητας¨ αναλύουν την συμπεριφορά 
των ανθρώπων σε καθημερινά φυσικά περιβάλλοντα, προσπαθώντας να καταγράψουν τον τρόπο 
που λειτουργούν οι άνθρωποι και τις κοινωνικές και συγκυριακές παραμέτρους που επηρεάζουν την 
δραστηριότητά τους. Η Sanne Dijkstra (1997) αναφέρει ότι μία μελέτη σχετική με κονστρουκτιβιστικά ** 
περιβάλλοντα, γίνεται ιδανικά με την τεχνική Ανάλυσης Δραστηριότητας.  

2.1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ 

 Κάθε προσέγγιση αποτελείται και από ένα διαφορετικό σύνολο θεωριών, υποθέσεων και τεχνικών 
για το πώς οι άνθρωποι αποκτούν ικανότητες και γνώσεις και το πώς αυτές θα πρέπει να διδάσκονται. 
Οι David H. Jonassen et al., (1999) τονίζουν ότι παρά τις διαφορές στην εφαρμογή τους, όλες αυτές οι 
προσεγγίσεις έχουν κοινό στόχο τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και των παραμέτρων μίας διαδικασίας 
που εμπεριέχει δράση. Στοχεύουν δηλαδή στον προσδιορισμό και την ανάλυση του ποιοι είναι οι δράστες, 
τι θα πρέπει να γνωρίζουν για την εκπόνηση του καθήκοντός τους, ποια θα πρέπει να είναι η απόδοσή 
τους, τι είδους ικανότητες θα πρέπει να αναπτύξουν και πώς το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν μπορεί 
ή πρέπει να επηρεάσει την σχεδίαση της διαδικασίας εκπαίδευσης. “Παρ’ όλα τα κοινά τους στοιχεία 
ωστόσο”, συνεχίζουν, “δεν υπάρχει κάποιος ακριβής και βήμα προς βήμα ορισμός του τι είναι η ανάλυση 
καθήκοντος και ποιες ακριβώς διαδικασίες περιλαμβάνει. Αντίθετα, οι διαδικασίες και οι μέθοδοι που θα 
ακολουθηθούν σε κάθε περίπτωση ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες και το πλαίσιο του προς ανάλυση 
καθήκοντος.” (σελ. 9)
 Ωστόσο,  όπως αναφέρουν, η ανάλυση καθήκοντος μπορεί να διαχωριστεί σε δύο γενικές φάσεις. 
Η πρώτη φάση είναι η φάση περιγραφής του καθήκοντος, κατά την οποία τα καθήκοντα εντοπίζονται, 
εκκαθαρίζονται και ταξινομούνται σε μία σειρά.  Η δεύτερη φάση, η φάση οδηγιών αποτελείται από ένα 
σύνολο διαδικασιών για τον καθορισμό των στόχων και των σκοπών, την ανάπτυξη εργαλείων ανάλυσης 
και τον εντοπισμό των προδιαγραφών του αποτελέσματος (π.χ. περιγραφή ενός προϊόντος ή προσδιορισμό 
παραγόντων για μία εκπαιδευτική διαδικασία.) 

55

Κεφάλαιο 2ο |  Η Ανάλυση Καθήκοντος ως Ερευνητικό Εργαλείο

**Σημείωση:
Ο Κονστουκτιβισμός είναι μία επιστημολογία, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι παράγουν γνώση και νόημα μέσα από τις 
εμπειρίες τους. Στην τέχνη ο όρος σχετίζεται με ένα κίνημα το οποίο σχηματίστηκε στη Ρωσία και διήρκεσε από το 1919 έως 
το 1934. Ορίστηκε ως ο συνδυασμός των “φακτούρα” και “τεκτόνικα” , δηλαδή των υλικών ιδιοτήτων ενός αντικειμένου και της 
υπόστασής του στο χώρο.



 Οι ίδιοι, εφαρμόζοντας μια ανάλυση καθήκοντος για τη διαδικασία Ανάλυσης Καθήκοντος 
καταλήγουν στον προσδιορισμό πέντε διακριτών λειτουργιών. Αυτές είναι (1) η εύρεση, (2) η επιλογή, (3) η 
αποδόμηση, (4) η ιεράρχηση των καθηκόντων και των επιμέρους στοιχείων τους και  (5) η οργάνωση των 
αποτελεσμάτων. Η εύρεση των καθηκόντων, δηλαδή ο προσδιορισμός των καθηκόντων που ενέχει μια 
διαδικασία ή μία εργασία είναι και το πρώτο βήμα της Ανάλυσης. 
 Αφού προσδιοριστούν τα επιμέρους καθήκοντα που αποτελούν μια εργασία, θα πρέπει να γίνει μία 
επιλογή σχετικά με το ποια ακριβώς καθήκοντα θα αναλυθούν. Αυτή η επιλογή γίνεται μέσω αξιολόγησης 
του κάθε καθήκοντος, αλλά και με βασικό κριτήριο την δυνατότητα περαιτέρω μελέτης.  Άλλα κριτήρια 
είναι επίσης η κρισιμότητα και η συχνότητα ενός καθήκοντος.
 Επόμενο βήμα είναι η αποδόμηση των επιλεγμένων καθηκόντων στα επιμέρους στοιχεία τους. Σε 
αυτό το σημείο επίσης επιλέγεται συνήθως και η μέθοδος Ανάλυσης Καθήκοντος που θα χρησιμοποιηθεί. 
Η πλήρης περιγραφή και ανάλυση του κάθε καθήκοντος είναι κρίσιμη, καθώς μια παράβλεψη μπορεί να 
οδηγήσει σε σοβαρές παραλείψεις. 
 Μετά την ανάλυση και αποδόμηση κάθε καθήκοντος θα πρέπει να ιεραρχηθούν και να διαταχθούν 
σε κάποια σειρά. Η σειρά αυτή δεν είναι απαραίτητα ίδια με την σειρά που ακολουθούνταν μέχρι το σημείο 
αυτό για την εκπόνηση της εργασίας. 
 Τέλος, καταλήγουν, καθένα από τα επιμέρους καθήκοντα και τα στοιχεία τους θα πρέπει να 
αναλυθούν σχετικά με τις βελτιώσεις που απαιτούνται. Ο καθορισμός αυτών των βελτιώσεων βοηθά και 
στην σχεδίαση εργαλείων επαλήθευσης, οδηγιών κ.α. 

2.1.3 ΣΥΝΟΨΗ

 Οι συγγραφείς συμβουλεύουν τον σχεδιαστή, πραγματοποιώντας μία Ανάλυση Καθήκοντος, να 
αποσαφηνίσει τα αποτελέσματα της έρευνας, να αποφασίσει ποια στοιχεία θα πρέπει να αναλυθούν και να 
αναπτυχθούν περαιτέρω, να αναλύσει τα επιμέρους στοιχεία και τις απαιτήσεις αυτών των αποτελεσμάτων, 
να τα οργανώσει σε μία σειρά οδηγιών και να καθορίσει τις απαιτήσεις για αυτό το καθήκον. “Το πρώτο 
βήμα ενός αναλυτή για τη σχεδίαση μίας έρευνας”, υπογραμμίζουν, “είναι η απόφαση για το τι θέλει να μάθει και 
τι θέλει να δείξει.” (σελ. 5).
 Η Ανάλυση Καθήκοντος, όπως εξηγούν, δημιουργεί την “ακατέργαστη ύλη” (σελ.  6) δηλαδή καθή-
κοντα προς αρχειοθέτηση. Ο αναλυτής, όπως καταλήγουν, χρησιμοποιεί αυτή τη δομή και αναγνωρίζει τις 
απαιτήσεις του κάθε καθήκοντος καθώς αυτό εξελίσσεται. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μετατρέψει στη 
συνέχεια την Ανάλυση Καθήκοντος και τα αποτελέσματά της για κάθε καθήκον σε μία στιβαρά δομημένη 
διαδικασία σχεδίασης.

2.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 Στα πλαίσια της έρευνας σχετικά με τις πρακτικές και τις μεθόδους εργασίας των χειριστών, 
εκπονήθηκε επιτόπια έρευνα όπου παρατηρήθηκε η διαδικασία προετοιμασίας μίας αίθουσας για ένα 
συνέδριο εκατό ατόμων. Η περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας χωρίζεται σε δύο υποενότητες, την 
περιγραφή της εργασίας και την ανάλυσή της. Τέλος, διεξάγονται τα συμπεράσματα σχετικά με τη διαδικασία 
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αυτή και σημειώνονται κάποια στοιχεία για περαιτέρω έρευνα μέσω ερωτηματολογίων, σε επόμενο στάδιο 
της ερευνητικής διαδικασίας. 

2.2.1 ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

 Η επιτόπια παρατήρηση για την διεξαγωγή της ανάλυσης καθήκοντος έγινε στο ξενοδοχείο Im-
perial Palace, στην Αθήνα. Η αρχική προσέγγιση έγινε μέσω τηλεφώνου, ενώ κατόπιν κανονίστηκε κατά 
πρόσωπο συνάντηση. Τελικά, η άδεια παρατήρησης δόθηκε από τον γενικό διευθυντή, ενώ υπεύθυνος 
επικοινωνίας τέθηκε ο Maitre d’ Hotel.

 Η αίθουσα που παρατηρήθηκε προετοιμάστηκε για την διεξαγωγή συνεδρίου με αναμενόμενη 
προσέλευση εκατό ατόμων. Αποτελούνταν από δύο μικρότερες αίθουσες οι οποίες ενώθηκαν σε μία, 
ενώ μία από αυτές το ίδιο πρωί είχε χρησιμοποιηθεί για κάποιο συμβούλιο και ήταν ακόμη στημένη σε  
“κοινοβουλευτική διάταξη”, δηλαδή σε διάταξη όπου τα καθίσματα στήνονται σε σειρές, ενώ κάθε σειρά 
καθισμάτων συνοδεύεται και από τραπέζι. Η προετοιμασία της αίθουσας έλαβε χώρα στις εννέα μετά 
μεσημβρίας, ενώ το συνέδριο ήταν προγραμματισμένο για την επόμενη ημέρα, στις δέκα το πρωί. 
 Η έρευνα έγινε μέσω παρατήρησης της διαδικασίας, ενώ έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις στα 
σημεία που θεωρήθηκαν απαραίτητα. Παράλληλα, έγινε λήψη φωτογραφιών για την απεικόνιση σημείων - 
κλειδιά για την έρευνα. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ακολούθησε συζήτηση με τους υπαλλήλους για τα 
ζητήματα που τους απασχολούσαν.    
 Το ξενοδοχείο Imperial Palace διαθέτει τρεις από τους ορόφους του αποκλειστικά για τη διεξαγωγή 
συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων. Κάθε όροφος έχει δυνατότητα εξακοσίων καθισμάτων και είναι 
σχεδιασμένος ώστε να μπορεί να χωριστεί σε μεγάλες και μικρότερες αίθουσες, ανάλογα με τις ανάγκες 
των πελατών. Οι καρέκλες που χρησιμοποιούνται είναι ιδιόκτητες, και αποθηκεύονται αποκλειστικά στον 
όροφο που χρησιμοποιούνται. Έτσι σε κάθε όροφο αποθηκεύονται εξακόσιες καρέκλες, ενώ το ξενοδοχείο 
διαθέτει ένα σύνολο χιλίων οκτακοσίων καθισμάτων. Οι χώροι αποθήκευσης είναι διασκορπισμένοι σε 
διάφορα σημεία σε κάθε όροφο, τα “τυφλά σημεία”, όπως τα ονομάζει ο maitre d’ hotel. Αυτό συμβαίνει 
διότι στους ορόφους δεν υπάρχει αρκετός χώρος για την δημιουργία μίας ενιαίας αποθηκευτικής μονάδας 
για το σύνολο των καθισμάτων  κάθε ορόφου και τον απαραίτητο εξοπλισμό που επίσης αποθηκεύεται 
στους χώρους αυτούς, όπως μικρόφωνα, τραπέζια, τραπεζομάντιλα, flipcharts, podiums και άλλα. 

2.2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Στην διαδικασία που παρατηρήθηκε, η οποία από εδώ και πέρα θα ονομάζεται προπαρασκευαστική 
διαδικασία, ενεπλάκησαν τρία άτομα. Ένα από αυτά ήταν ο maitre d’ hotel, ο οποίος ήταν παράλληλα 
υπεύθυνος επίβλεψης και οργάνωσης της διαδικασίας.

 Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, μία από τις αίθουσες που θα στήνονταν είχε το ίδιο πρωί χρησιμο-
ποιηθεί για κάποιο συμβούλιο και ήταν ακόμη στημένη. Συγκεκριμένα, μέσα στην αίθουσα υπήρχαν πέντε 
τραπέζια διαστάσεων 60cmΧ190cm και τριάντα καθίσματα. Τα τραπέζια ήταν καλυμμένα με ένα ύφασμα 
που έφτανε μέχρι το πάτωμα και από πάνω με λευκό τραπεζομάντιλο, ενώ επάνω στα τραπέζια υπήρχε 
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μεγάλος αριθμός ποτηριών, δέκα κανάτες και απορρίμματα. Στην αίθουσα επίσης υπήρχε ένας πίνακας 
παρουσιάσεων  (flipchart). (εικόνα 2.1)

εικόνα 2.1: Η αρχική κατάσαταση της αίθουσας

 Ο maitre  ανέθεσε στους δύο υπαλλήλους κάποια καθήκοντα, τα οποία εν συνεχεία είχαν την 
δυνατότητα να διαμοιράσουν μεταξύ τους. Έτσι οι δύο υπάλληλοι ξεκίνησαν να καθαρίζουν και να αδειάζουν 
τα τραπέζια που υπήρχαν στο χώρο. Ένας από αυτούς, -θα ονομαστεί υπάλληλος Α- χρησιμοποιώντας 
ένα τροχήλατο τραπεζάκι μαζεύει τα χρησιμοποιημένα ποτήρια, ενώ ο άλλος υπάλληλος - θα ονομαστεί 
υπάλληλος Β - διπλώνει τα καλύμματα και τραπεζομάντιλα των τραπεζιών και τα επιστρέφει στην αποθήκη. 
Όταν κάποιο τραπέζι αδειάζει, τα πόδια του διπλώνονται και μεταφέρεται στην αποθήκη, από έναν 
υπάλληλο την φορά. 
 Παράλληλα με τους υπαλλήλους  Α και Β, ο maitre χρησιμοποιώντας μια μανιβέλα απομάκρυνε τα 
διαχωριστικά παραπετάσματα, ενώνοντας έτσι την αίθουσα με μία άλλη. Μετά το ξεβίδωμα των ασφαλειών, 
τα παραπετάσματα σύρονται προς τον τοίχο. Το κάθε παραπέτασμα έχει μήκος άνω των τριών μέτρων και 
το βάρος του, όπως παρατηρεί και ο ίδιος ο maitre, είναι μεγάλο. 

 Όταν η αίθουσα έχει πλέον διαμορφωθεί στο τελικό της μέγεθος ο υπάλληλος Α μετρά τα 
καθίσματα που βρίσκονταν στο χώρο και υπολογίζει πόσα πακέτα καθισμάτων χρειάζονται ακόμα. “Τα 
καθίσματα στοιβάζονται σε οκτάδες, κυρίως λόγω ύψους, αλλά και βάρους.”, εξηγεί ο υπάλληλος Β”. Αν ήταν 
περισσότερα, το πακέτο θα ήτα ασήκωτο, αλλά και η ισορροπία θα ήταν δύσκολη”, συνεχίζει. “Οι αποθήκες 
μας ούτως ή άλλως, δεν είναι αρκετά ψηλοτάβανες για πολύ μεγαλύτερα πακέτα, γιατί είναι τοποθετημένες 
στις μικρές γωνίες”, συμπληρώνει ο maitre. (εικόνα 2.2)     
 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι συχνά ο υπάλληλος ξεκίνησε από την αρχή τον υπολογισμό του 
αριθμού των απαραίτητων πακέτων, καθώς έκανε επανειλημμένως κάποιο πολλαπλασιαστικό λάθος. 
 Ο υπάλληλος Β μεταφέρει τα απαιτούμενα πακέτα καθισμάτων από την αποθήκη στην αίθουσα, ενώ 
ο υπάλληλος Α αναλαμβάνει να στήσει το τραπέζι των ομιλητών. Το τροχήλατο τραπέζι επανέρχεται γεμάτο 
καθαρά ποτήρια, ενώ στήνονται επίσης στυλό, σημειωματάρια και μικρόφωνα. Ένας τέταρτος υπάλληλος 
προσφέρεται να βοηθήσει και μαζεύει όλες τις καρέκλες που υπάρχουν στην αίθουσα στο μπροστινό της 
κομμάτι, όπου ο maitre, χρησιμοποιώντας νήμα της στάθμης, τις στήνει ανά πέντε σε τέλειες ευθείες. (εικόνα 
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2.3) “Μετά από τόσες φορές, έχω συνηθίσει και δεν το χρειάζομαι, αλλά σε περιπτώσεις σαν την σημερινή, 
(που το στήσιμο γίνεται αργά το βράδυ), τα λάθη είναι ευκολότερα, και (το να υπάρχει) ατέλεια στην ευθεία 
είναι μεγάλο λάθος”,  εξηγεί ενώ δουλεύει. “Σε άλλες αίθουσες, οι μοκέτες έχουν κατάλληλο σχέδιο ώστε 
να βοηθούν την εύκολη διάταξη, και το νήμα της στάθμης δεν είναι απαραίτητο. Ένας λόγος παραπάνω να 
χρησιμοποιηθεί εδώ (που η μοκέτα είναι μονόχρωμη.)”,  συνεχίζει. 

εικόνα 2.2: Ο αποθηκευτικός χώρος

εικόνα 2.3: Ο maitre  ευθυγραμμίζει τα καθίσματα

 Ενώ ο maitre στήνει τα καθίσματα, ο τέταρτος υπάλληλος συνεχίζει να φέρνει κοντά του τις καρέκλες 
της αίθουσας και στη συνέχεια τις καρέκλες που φτάνουν από την αποθήκη. Αντί να βγάζει τις καρέκλες 
μία προς μία από την στοίβα, εκείνος - αφού προσπαθεί μία φορά να το κάνει και αποτυγχάνει- πιάνει την 
κορυφαία καρέκλα από την πλάτη και με προσοχή γέρνει το πακέτο στο πλάι. (εικόνα 2.4). Όταν ο τέταρτος 
υπάλληλος σταματά να κουβαλά τις καρέκλες και αρχίζει αντί αυτού να τις σέρνει πάνω στη μοκέτα, ο mai-
tre τον επιπλήττει σε έντονο τόνο. 
 Αιτία της παρατήρησης αυτής, όπως εξηγεί αργότερα, είναι το γεγονός ότι αυτή η πρακτική μπορεί 
να οδηγήσει στη χάραξη τις μοκέτας, αλλά και στη χάραξη των ποδιών των καθισμάτων. Άλλωστε, όπως 
φαίνεται και παρακάτω στην έρευνα, η καθαριότητα των καθισμάτων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί 
ιδιαίτερα τους χειριστές.
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εικόνα 2.4: Ο υπάλληλος δυσκολεύεται να βγάλει την κορυφαία καρέκλα από το 
πακέτο. Στη συνέχεια γέρνει το πακέτο  και συνεχίζει την εργασία του

 Στο τέλος της διαδικασίας, ο maitre επιβλέπει την αίθουσα, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των 
καθισμάτων, το ευθυτενές τους στήσιμο και τον σωστό εξοπλισμό του τραπεζιού των ομιλητών.  Η διαδικασία 
στησίματος μίας αίθουσας εκατό καθισμάτων από τέσσερα άτομα διήρκεσε μία ώρα και τριάντα λεπτά. Ο 
maitre απαντώντας σε σχετική ερώτηση δήλωσε ότι ο αριθμός ατόμων που εμπλέκονται στην διαδικασία 
στησίματος και μαζέματος ποικίλει, ανάλογα με την ώρα αλλά και τις υποχρεώσεις του προσωπικού σε 
δεδομένη στιγμή και από άλλους παράγοντες, αλλά ότι ο αριθμός των καθισμάτων που πρέπει να στηθούν 
δεν αποτελεί απαραίτητα κάποιον από τους παράγοντες αυτούς. “Εγώ είμαι υπεύθυνος για το στήσιμο και 
εγώ είμαι και ο μόνος σίγουρα εμπλεκόμενος στη διαδικασία. Έχει τύχει να στήσω αίθουσα με τριακόσια 
καθίσματα μόνος, αλλά το μέγιστο των ατόμων που μπορούμε να απασχολήσουμε για αυτή τη δουλειά 
είναι στα τέσσερα ή πέντε άτομα, αν είμαστε πολύ τυχεροί, ή πολύ βιαστικοί”, κατέληξε χαριτολογώντας.

2.2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 Στην προηγούμενη παράγραφο έγινε η παρατήρηση και αποτύπωση της προπαρασκευαστικής 
διαδικασίας και η καταγραφή των μεθόδων και εργαλείων των χειριστών για την διεκπεραίωση των 
καθηκόντων τους. Στην παράγραφο που ακολουθεί οι παρατηρήσεις που προηγήθηκαν αναλύονται, 
ομαδοποιούνται και ταξινομούνται. Τέλος, ερμηνεύονται και προκύπτει ένα σύνολο προβληματικών 
περιοχών που επιδέχονται βελτιώσεων και οι οποίες θα δομήσουν μέρος των  λειτουργικών απαιτήσεων, 
τουλάχιστον σε ότι έχει να κάνει με τις ανάγκες των χειριστών και των διοργανωτών.
 Παράλληλα, εντοπίζονται παράγοντες οι οποίοι αν και δεν σχετίζονται άμεσα με τον χειρισμό των 
καθισμάτων, αποτελούν εντούτοις ένα πλαίσιο που περιγράφει τις συνθήκες εργασίας και τους περιορισμούς 
που συνδέονται με αυτήν. 
 H προπαρασκευαστική διαδικασία συνοπτικά θα μπορούσε να αναλυθεί σε κάποια γενικά
στάδια. Γενικά, η διαδικασία μπορεί να διαχωριστεί σε δύο φάσεις, αυτήν της προετοιμασίας της 



αίθουσας και αυτήν του στησίματος της αίθουσας. Τα καθήκοντα τις πρώτης φάσης σχετίζονται με τον 
καθαρισμό της αίθουσας και το μάζεμα εξοπλισμού προηγούμενων εκδηλώσεων. Επιπλέον σε αυτήν την 
κατηγορία περιλαμβάνονται οι διαδικασίες προσαρμογής της αίθουσας στο κατάλληλο μέγεθος ανάλογα 
με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εκδήλωσης. Η δεύτερη φάση αφορά στη μεταφορά των απαιτούμενων 
καθισμάτων και τραπεζιών ομιλητών ή/και ακροατών αλλά και λοιπόν αξεσουάρ (μικρόφωνα, flipcharts, 
podiums κ.α) στην αίθουσα. Σε επόμενο στάδιο της φάσης αυτής γίνεται το καθ’ αυτό στήσιμο της αίθουσας 
στον εκάστοτε σχηματισμό και ο στήσιμο των τραπεζιών και των εξαρτημάτων, ενώ η διαδικασία τελειώνει 
με μία γενική εποπτεία του αποτελέσματος από τον maitre. 
 Η παρούσα έρευνα εστιάζεται στα καθήκοντα που σχετίζονται με τα συνεδριακά καθίσματα και τον 
τρόπο που αυτά εκτελούνται από τους χειριστές. Τα καθήκοντα αυτά είναι η μεταφορά των καθισμάτων 
από και προς την αίθουσα εκδηλώσεων, η καταμέτρησή τους, το στήσιμό τους σε ευθείες, η εφαρμογή 
και η διαχείριση της διάταξής τους στο χώρο και τελικά το μάζεμά τους. Ωστόσο, άλλα καθήκοντα που 
σχετίζονται με την προπαρασκευαστική διαδικασία όπως η μεταφορά των τραπεζιών και η διαμόρφωση 
της αίθουσας επιδρούν επίσης στην επίδοση των χειριστών και παραμένουν σημαντικό κομμάτι της 
διαδικασίας. 
 Ξεκινώντας από τον παραπάνω διαχωρισμό, τα καθήκοντα μπορούν να ταξινομηθούν σε καθήκοντα 
κλάσης Α ή Άμεσα Καθήκοντα και σε καθήκοντα κλάσης Β ή Καθήκοντα Πλαισίου. (πίνακας 2.1) 
Με βάση την ταξινόμηση αυτή θα γίνει ανάλυση των καθηκόντων, ενώ  τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
αυτής θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση των προβληματικών περιοχών στις οποίες θα βασιστεί 
και η δόμηση της σχεδιαστικής διαδικασίας. 
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Πίνακας 2.1

 Σύμφωνα με την τελική ταξινόμηση των καθηκόντων όπως αναλύθηκε,  τα καθήκοντα διαχωρίστηκαν 
στα Άμεσα καθήκοντα και στα Καθήκοντα Πλαισίου. Άμεσα καθήκοντα θεωρούνται τα καθήκοντα 
εκείνα τα οποία αναφέρονται σε αυτόν καθ΄αυτόν το χειρισμό των καθισμάτων του συνεδρίου, κατά την 
προετοιμασία και τον καθαρισμό της αίθουσας. Καθήκοντα Πλαισίου θα ονομάζονται τα καθήκοντα εκείνα 
που δεν σχετίζονται με τα καθίσματα και τον χειρισμό τους, είναι όμως κρίσιμα για την προπαρασκευαστική 
διαδικασία και θεωρείται ότι την επηρεάζουν ως σύστημα. 
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2.2.3.1 Άμεσα καθήκοντα

 Σε αυτά τα καθήκοντα αναλυτικά περιλαμβάνονται η καταμέτρηση των υπαρχόντων καθισμάτων 
στη αίθουσα, ο υπολογισμός των καθισμάτων που απαιτείται να προστεθούν σε αυτά, ώστε να καλυφθεί ο 
απαιτούμενος αριθμός καθισμάτων, η φόρτωση του κάθε πακέτου καθισμάτων στο μεταφορικό καρότσι, η 
μεταφορά του κάθε πακέτου καθισμάτων από την αποθήκη στην αίθουσα, η εκφόρτωση του κάθε πακέτου 
καθισμάτων στο μεταφορικό καρότσι, η ανάλυση του κάθε πακέτου καθισμάτων σε οκτώ καθίσματα, η 
μεταφορά των ξεχωριστών καθισμάτων από το βάθος της αίθουσας στο μπροστινότερο σημείο της και το 
στήσιμο των καθισμάτων σε ευθείες με χρήση του νήματος της στάθμης. 
 Ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται η αίθουσα να είναι κενή πριν τη χρήση και επομένως 
η καταμέτρηση των καθισμάτων να μην είναι απαραίτητη, η αίθουσα να είναι προστημένη αλλά τα 
προϋπάρχοντα καθίσματα να είναι περισσότερα των απαιτούμενων καθισμάτων, οπότε εκτός από την 
μεταφορά τους προς την αποθήκη, απαιτείται και η στοίβαξή τους σε οκτάδες. Σπανιότερα *[1], πιθανώς 
να μην απαιτείται ευθεία τοποθέτηση και επομένως το νήμα της στάθμης να μην είναι απαραίτητο. Σε αυτή 
την περίπτωση, ίσως χρησιμοποιείται κάποιο άλλο εργαλείο για την ακριβή τοποθέτηση των καθισμάτων 
σε κοίλο ή άλλο σχηματισμό. 

 Το πρώτα άμεσα καθήκοντα που εντοπίστηκαν ήταν η καταμέτρηση των υπαρχόντων καθισμάτων 
στη αίθουσα και ο υπολογισμός των καθισμάτων που απαιτείται να προστεθούν σε αυτά. Κατά τη 
διαδικασία αυτή παρατηρήθηκε ότι συχνά ο υπεύθυνος χειριστής έκανε λάθος στην αρίθμηση. Ένα τέτοιο 
λάθος πιθανώς οφείλεται σε διάφορους λόγους, θα μπορούσε όμως ίσως να αποφευχθεί, εάν τα πακέτα 
των καθισμάτων αποτελούνταν από έναν αριθμό καθισμάτων τέτοιο, ώστε τα πολλαπλάσιά του θα ήταν 
ευκολότερο να υπολογιστούν (πχ πακέτα των δύο, πέντε, δέκα, δεκαπέντε ή είκοσι καθισμάτων). Φυσικά, 
ο λόγος για τον οποίο τα καθίσματα στην προκειμένη περίπτωση στοιβάζονται σε οκτάδες, όπως τον 
περιγράφει παραπάνω ο maitre δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητος. Πράγματι, κάθε “πακέτο” καθισμάτων 
ξεπερνούσε σε ύψος τα εκατόν ογδόντα εκατοστά, κάτι που καθιστούσε την διαχείρισή τους από ένα ένα 
μόνο άτομο δύσκολη. Έτσι συχνά οι υπόλοιποι υπάλληλοι άφησαν τα πόστα τους για να διευκολύνουν τον 
μεταφορέα. (εικόνα 2.5)  
 Παράλληλα, η αποθήκευσή τους σε μικρότερα πακέτα δεν είναι εφικτή λόγω ανεπάρκειας 
αποθηκευτικών χώρων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το σχόλιο του maitre σχετικά με το μέγεθος 
των δεμάτων δεν πήγαζε από την ανάγκη για ευκολία στην αρίθμηση, αλλά από την ανάγκη για συντομία 
χρόνου, όπως ο ίδιος απάντησε σε διευκρινιστική ερώτηση.
 Ένα άλλο ζήτημα που αναδύεται σχετικά με το μέγεθος των πακέτων πέρα από την διαχείριση και 
την μεταφορά τους, είναι αυτό της αποδόμησής τους σε καθίσματα. Όπως διαφαίνεται από την πρακτική 
του τέταρτου υπαλλήλου, ο οποίος έγειρε το πακέτο στο πάτωμα, το μεγάλο ύψος των πακέτων επιβαρύνει 
περαιτέρω την εργασία των χειριστών, αναγκάζοντάς τους να κινούνται έξω από τις ζώνες άνεσής τους και 
να χειρίζονται σε μεγάλο ύψος τα καθίσματα, το βάρος των οποίων, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, δεν 

*[1] Σύμφωνα με τις πληροφορίες του maitre, οι συνηθέστερα ζητούμενοι σχηματισμοί είνα ο θεατρικός και ο κοινοβουλευτικός 
ή σχολικός (βλ. Κεφάλαιο 1).



είναι διόλου αμελητέο ή ασήμαντο. Άλλωστε, ο προαναφερθείς χειριστής προτιμά να σέρνει τα καθίσματα, 
παρά να τα σηκώνει.Πράγματι, όπως τονίζει ο maitre σε σχετική ερώτηση, το βάρος των καθισμάτων, μαζί 
με την καθαριότητα, αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα σε ότι αφορά το ίδιο το κάθισμα και τον χειρισμό του. 
Συγκεκριμένα αναφέρει: “Όσο πιο ελαφρύ το κάθισμα, τόσο το καλύτερο για τη δουλεία μας”.
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    Ένα από τα κρισιμότερα άμεσα καθήκοντα είναι το στήσιμο των καθισμάτων σε ευθείες με το 
νήμα της στάθμης. Πρόκειται για μία διαδικασία με έμφαση στη λεπτομέρεια η οποία απαιτεί την αμέριστη 
προσοχή του χειριστή που την διεκπεραιώνει. Παρά τη σημασία του καθήκοντος αυτού, ο maitre εξηγεί ότι 
αποφεύγει να χρησιμοποιεί το νήμα της στάθμης, καθώς λόγω εμπειρίας, όπως λέει, δεν είναι, σε εκείνον 
τουλάχιστον, απαραίτητο. 
 Το γεγονός ωστόσο ότι σε άλλους ορόφους, μεταγενέστερης διακόσμησης, έχει επιλεγεί -από τη 
διοίκηση του ξενοδοχείου- μοκέτα που με το σχέδιό της βοηθά στην ευθεία τοποθέτηση των καθισμάτων 
αν ενός δείχνει τη σημασία που δίνεται στη διατήρηση της ευθείας κατά το στήσιμο και αφετέρου οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι γίνεται μία προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η χρήση του νήματος της στάθμης, είτε 
για λόγους διευκόλυνσης των υπαλλήλων, είτε για λόγους απλοποίησης της διαδικασίας, είτε και για λόγους 
ταχύτητας.
 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μαρτυρία του maitre, σύμφωνα με την οποία ενδέχεται να χρειαστεί το 
στήσιμο μίας αίθουσας έως και εξακοσίων καθισμάτων να γίνει από ένα μόνο άτομο, υποθέτουμε ότι ο 
ψυχολογικός παράγοντας είναι επίσης ένα ζήτημα που επηρεάζει την προπαρασκευαστική διαδικασία και 
επιδέχεται βελτίωσης. Πράγματι ο ίδιος επιβεβαιώνει πως, αν και είναι η δουλειά του, συχνά όταν βρίσκεται 
σε τέτοια κατάσταση νιώθει ανία και άλλα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα της 
δουλειάς του αλλά και την ψυχολογία του.  
 Όπως προαναφέρθηκε, σοβαρό ζήτημα για τους χειριστές αποτελεί και ο καθαρισμός των 
καθισμάτων. Ο maitre σχετικά με το ζήτημα αυτό παρατηρεί πως “το ύφασμα αυτό δεν καθαρίζει και το υλικό 
που είναι φτιαγμένα τα πόδια λερώνει όταν οι καρέκλες στοιβάζονται. Όμως και τις προηγούμενες καρέκλες που 

εικόνα 2.5: Οι  υπάλληλοι συχνά σπεύδουν  να 
βοηθήσουν τον συνάδελφό τους.



είχαμε τις αλλάξαμε, γιατί ήταν ξύλινες και το ξύλο γδερνόταν κατά τη στοίβαξη.” Δείχνοντας το ύφασμα και 
τα πόδια των καθισμάτων συνεχίζει: “Το ύφασμα δεν το διαλέξαμε εμείς, αλλά η διοίκηση, ώστε να ταιριάζει 
με τη μοκέτα. Το χρώμα  δείχνει την βρωμιά, και η φαρδιά πλέξη το καθιστά εξαιρετικά απορροφητικό. Έτσι, αν 
λερωθεί απαιτείται πολύς κόπος για τον καθαρισμό του.” (εικόνες 2.6, 2.7) Η σημασία του ζητήματος αυτού
φαίνεται και από την ένταση που προκαλείται όταν ένας από τους χειριστές σέρνει τις καρέκλες στο πάτωμα, 
με κίνδυνο να τις λερώσει. 
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εικόνα 2.7: Τα καθίσματα καλύπτωνται με ανοιχτόχρωμο μάλλινο ύφασμα 
χοντρής πλέξης που λερώνουν εύκολα και καθαρίζουν δύσκολα. 

εικόνα 2.6: Τα πόδια των καθισμάτων γδέρνονται κατά τη στοίβαξη, 
αλλά και εξ’ αιτίας του ότι, συχνά, σύρονται στο πάτωμα.            

 Αν και η διαδικασία καθαρισμού δεν παρατηρήθηκε, θεωρείται σκόπιμη η ένταξή της στα άμεσα 
καθήκοντα καθώς, όπως αναφέρουν οι χειριστές, πέρα από τον προγραμματισμένο καθαρισμό των 
καθισμάτων, συχνά -και ιδιαίτερα όταν η διοργάνωση είναι μεγάλη και απαιτείται το σύνολο των καθισμάτων 
προς χρήση- γίνεται και επί τόπου καθαρισμός παράλληλα της προπαρασκευαστικής διαδικασίας και 
μάλιστα υπό πίεση χρόνου.



2.2.3.2 Καθήκοντα πλαισίου

 Σε αυτά τα καθήκοντα αναλυτικά περιλαμβάνονται η προσαρμογή της αίθουσας στο επιθυμητό 
μέγεθος με άνοιγμα παραπετασμάτων, ο καθαρισμός των τραπεζιών που υπάρχουν ήδη στην αίθουσα από 
ποτήρια και απορρίμματα, η μεταφορά των χρησιμοποιημένων ποτηριών και των απορριμάτων από τον 
αίθουσα στην κουζίνα με βαγονέτο μεταφοράς υαλικών, το σήκωμα των τραπεζομάντιλων, το δίπλωμα των 
τραπεζομάντιλων, το σήκωμα του καλύμματος των τραπεζιών, το δίπλωμα του καλύμματος των τραπεζιών, 
η μεταφορά των υφασμάτων στην αποθήκη, η συσπείρωση των τραπεζιών, η μεταφορά των τραπεζιών 
στην αποθήκη, η μεταφορά των αξεσουάρ (εδώ flipchart) στην αποθήκη, η μεταφορά ενός τραπεζιού 
από την αποθήκη στην αίθουσα, η ανάπτυξη του τραπεζιού, η κάλυψη του τραπεζιού με το κάλυμμα, το 
στρώσιμο του τραπεζομάντιλου, η μεταφορά ποτηριών από την κουζίνα στην αίθουσα με το βαγονέτο, 
το στήσιμο των ποτηριών στο τραπέζι, η μεταφορά των αξεσουάρ από την αποθήκη στην αίθουσα και 
το στήσιμο των αξεσουάρ -εδώ πέντε μικρόφωνα, πέντε τετράδια σημειώσεων, πέντε στυλό και ένα po-
dium-.   

 Και στην περίπτωση των καθηκόντων πλαισίου, ανά περίπτωση ενδέχεται η διαδικασία να 
μεταβάλλεται, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και συνθήκες. Έτσι, εάν η αίθουσα δεν είναι στημένη από 
κάποια προηγούμενη εκδήλωση, η φάση καθαρισμού πριν το στήσιμο δεν εκτελείται, ενώ η μεταφορά των 
αξεσουάρ, εάν είναι απαραίτητα, περιορίζεται στην μεταφορά τους προς την αίθουσα. Άλλο ενδεχόμενο 
είναι η αντιστροφή ή και η απαλοιφή της διαδικασίας διεύρυνσης της αίθουσας, σε περίπτωση που ο 
απαιτούμενος χώρος είναι αντίστοιχα μικρότερος ή ανάλογου μεγέθους της αίθουσας, ως έχει. 
 Τα πρώτα καθήκοντα πλαισίου που εντοπίστηκαν ήταν το ο καθαρισμός των τραπεζιών που 
υπάρχουν ήδη στην αίθουσα, η μεταφορά των χρησιμοποιημένων ποτηριών και των απορριμάτων από τον 
αίθουσα στην κουζίνα, το σήκωμα και δίπλωμα των τραπεζομάντιλων και του καλύμματος των τραπεζιών, η 
μεταφορά των υφασμάτων στην αποθήκη, η συσπείρωση και η μεταφορά των τραπεζιών στην αποθήκη.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα καθίσματα που δυσκόλευαν την κίνηση των υπαλλήλων Α και 
Β, ή την πρόσβασή τους σε κάποιο σημείο, μετακινούνταν από τη θέση τους ή ακόμα και σπρωχνόταν με 
έντονη κίνηση, με αποτέλεσμα να πέφτουν κάτω.  
 Αξίζει να σημειωθεί ότι εξ’ αιτίας του μεγάλου μήκους των τραπεζιών και την ύπαρξη διάσπαρτων 
καθισμάτων στο χώρο, η απομάκρυνσή τους από την αίθουσα φαινόταν να δυσκολεύει και να κουράζει 
ιδιαίτερα τον υπάλληλο, ο οποίος δεν είχε καλή ορατότητα του χώρου (εικόνα 2.8). Μία τέτοια κατάσταση 
θεωρείται ότι μπορεί να προκαλέσει ενόχληση στον υπάλληλο ή να είναι αιτία ατυχημάτων, ιδίως εάν 
υπάρχει άγχος ή πίεση χρόνου. 
   Παράλληλα με αυτά τα καθήκοντα, ο maitre ασχολούνταν με την απομάκρυνση των διαχωριστικών 
παραπετασμάτων χρησιμοποιώντας μία μανιβέλα. Η λειτουργία του μοχλού αυτού βασίζεται στην στροφική 
κίνηση, ενώ η δύναμη που απαιτείται δεν είναι αμελητέα (εικόνα 2.9).
 Αξίζει να παρατηρηθεί ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, ο maitre φορά κοστούμι, το οποίο 
προφανώς τον δυσκολεύει. “Είναι πολιτική του ξενοδοχείου μας όλοι οι υπάλληλοι να φορούν πουκάμισο 
και γιλέκο, και όλοι οι προϊστάμενοι κοστούμι. Το σακάκι δεν μπορεί να βγει.”, εξηγεί. 
 Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το μεγάλο βάρος των παραπετασμάτων τα οποία σύρονται από 
τον υπάλληλο και την μυϊκή δύναμη που απαιτείται τόσο για την απασφάλισή τους με την μανιβέλα όσο 
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και για την μεταφορά τους στην άκρη της αίθουσας, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εργασία αυτή είναι 
άβολη και ότι προκαλεί κόπωση στον χειριστή που την διεξάγει.
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εικόνα 2.8: Ο υπάλληλος έχει 
περιορισμένη ορατότητα, λόγω 
του μεγέθους του τραπεζιού. 

εικόνα 2.9:  Ο maitre απασφαλίζει τα παραπετάσματα με μία μανιβέλα

2.2.3.3 Άλλα ευρήματα

Αν και τα άμεσα καθήκοντα και ο τρόπος διεξαγωγής τους είναι το επίκεντρο της έρευνας αυτής, κρίνεται 
χρήσιμη μία αναφορά στους κανόνες και τις ανάγκες που προστάζουν και διαμορφώνουν την φύση των 
καθηκόντων αυτών. Οι κανόνες αυτοί μπορούν να διαχωριστούν σε κανόνες πρακτικής και σε κανόνες 
ασφαλείας. 
 Η πρώτη κατηγορία, οι κανόνες πρακτικής επιβάλλονται από τον κώδικα της Εστιατορικής Τέχνης 
και τους κανόνες του επαγγελματικού τουρισμού. Έτσι, τα συνεδριακά καθίσματα τοποθετούνται το 
ένα δίπλα στο άλλο σύμφωνα με τους κανόνες της εστιατορικής και σε περίπτωση της συνηθέστερης 
θεατρικής διάταξης σε τέλεια ευθεία, όπου σε κάθε γραμμή τοποθετείται ο ίδιος αριθμός καθισμάτων. Εάν 
ο αριθμός των απαραίτητων καθισμάτων είναι τέτοιος που το επιβάλλει, εκτός από σειρές καθισμάτων 
δημιουργούνται και στήλες, τα διαζώματα. Κάθε διάζωμα έχει υποχρεωτικά τον ίδιο αριθμό καθισμάτων 
με τα υπόλοιπα. Η απόσταση της κάθε σειράς με την μπροστινή της εξαρτάται από τον διαθέσιμο χώρο. “Η 
αίθουσα δεν πρέπει να δείχνει πολύ άδεια, αλλά ούτε και πολύ γεμάτη.” εξηγεί ο maitre. Με τον ίδιο τρόπο 
μεταβάλλονται και τα μεγέθη των διαδρόμων μεταξύ των διαζωμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες, αισθητικές 
ή λειτουργικές. 

 Για λόγους ασφαλείας, όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης και 
πυροσβεστήρες σε ποσότητα που εξαρτάται από το μέγεθος της αίθουσας. Όσον αφορά το στήσιμο και 
τις διατάξεις των καθισμάτων οι διάδρομοι μεταξύ των διαζωμάτων ευθυγραμμίζονται με τις εξόδους τις 
αίθουσας, ενώ επειδή μία από τις εξόδους στην προκειμένη περίπτωση βρίσκεται κοντά στο τραπέζι των 
ομιλητών, το στήσιμο ξεκινά πίσω από την πόρτα, αφήνοντας μπροστά της ένα νοητό διάδρομο (διάγραμμα 
2.1). Ζητήματα προσβασιμότητας, ορατότητας και ακουστικής δεν αναφέρθηκαν.     



 Πέρα από τα άλλα ευρήματα, εντοπίστηκαν και κάποιες διαφορές μεταξύ των κανόνων διάταξης 
καθισμάτων όπως αυτοί περιγράφηκαν στο πρώτο κεφάλαιο και των πρακτικών που υϊοθετούνται από το 
ξενοδοχείο παρατήρησης. 
 Αν και οι κανόνες τύπου διατηρούνται όπως έχουν (ίδιος αριθμός καθισμάτων ανά σειρά και ανά 
διάζωμα, έμφαση στην απόλυτη ευθεία κ.τ.λ.), ωστόσο άλλοι κανόνες, ρητοί ή γενικότεροι, αγνοούνται ή 
προσαρμόζονται. Τα τραπέζια έχουν μεγαλύτερο μήκος από το προτεινόμενο (175 cm αντί για 120 cm),  ενώ 
έδρανα δεν χρησιμοποιούνται. Έτσι για παράδειγμα στην περίπτωση της συνηθισμένης Σχολικής Διάταξης, 
χρησιμοποιούνται τραπέζια. Το μεγαλύτερο μήκος μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι προτιμάται για 
λόγους εξοικονόμησης χώρου και μείωσης κόστους, αφού έτσι απαιτείται η αγορά λιγότερων τραπεζιών. 
Πάντως, όπως είδαμε παραπάνω, αυτή η παράβλεψη του κανόνα δημιουργεί δυσκολίες στους εργαζόμενους 
κατά το μάζεμα και την μεταφορά των τραπεζιών. 
 Ομοίως δεν τηρούνται οι προτεινόμενες αποστάσεις μεταξύ καθισμάτων και στα μεγέθη των 
διαζωμάτων. Συγκεκριμένα, ενώ ο κανόνας ρητά περιγράφει το επιθυμητό φάρδος των διαδρόμων 
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podium

κολώνα

είσοδος
 / έξοδος

είσοδος
 / έξοδος

είσοδος
 / έξοδος

διάζωμα 
καθισμάτων

διάζωμα 
καθισμάτων

τραπέζι ομιλητών

διάγραμμα 2.1:  Φυσική και Γραφική απεικόνιση του πλάνου κινδύνου. 



προσπέλασης, το οποίο κατά κανόνα θα πρέπει να αυξάνεται με την αύξηση του πλήθους ακροατών, στην 
διαδικασία που παρατηρήθηκε η μέτρηση του διαδρόμου έγινε με το μάτι.  Τα καθίσματα τοποθετήθηκαν 
το ένα ακριβώς δίπλα στο άλλο (χωρίς κενό 5 cm) και όπως μας είπε ο maitre, η απόσταση μεταξύ κάθε 
σειράς καθισμάτων δεν είναι πάντα η κατά κανόνα ορισμένη, αλλά “εξαρτάται από τον διαθέσιμο χώρο”, 
δηλαδή αυξομειώνεται κατά βούληση, ανάλογα με τις ανάγκες χώρου, κατά περίπτωση. 
 Από την άλλη, η οδηγία για τον διάδρομο μεταξύ εξέδρας ομιλητών και καθισμάτων παρακάμπτεται 
μεν, αλλά η απόσταση στην πράξη μεγαλώνει, ώστε τα καθίσματα να μην εμποδίζουν στο ελάχιστο την 
είσοδο και έξοδο από την αίθουσα. Η μετατροπή αυτή γίνεται φυσικά για λόγους ασφαλείας, αφού κατ’ 
αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται και η απομάκρυνση του κοινού σε περίπτωση κινδύνου. Ωστόσο, δεν ισχύει 
το ίδιο για όλες τις μετατροπές που παρατηρήθηκαν, αφού η μείωση των αποστάσεων μεταξύ των σειρών 
δεν είναι μόνον πιθανό να δημιουργήσει ζητήματα μειωμένης άνεσης στο κοινό, αλλά και δυσκολία στην 
προσπέλαση σε περίπτωση ανάγκης. Παρά την παράβλεψη των περισσότερων κανόνων πάντως, ο mai-
tre αναφέρεται σε αυτούς καθ’όλη την διαδικασία, κάτι που δείχνει είτε ότι τους λαμβάνει ως ένα σημείο 
υπόψιν, είτε ότι αναφέρεται σε κάποιους άλλους κανόνες, τους οποίους έχει δημιουργήσει η εταιρεία με 
βάση τους κανόνες της εστιατορικής αλλά και των ιδιαίτερων αναγκών της. 
 Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι κανόνες στησίματος συνεδριακών αιθουσών τηρούνται 
κυρίως σε ότι έχει να κάνει με την αισθητική αρτιότητα και την “οπτική αρμονία” *[2] της αίθουσας . Ανάλογα 
με την μορφολογία της αίθουσας κάποιοι κανόνες μπορεί να προσαρμοστούν, για λόγους ασφαλείας, όπως 
π.χ η εύκολη πρόσβαση στις εξόδους. Πάντως, το συγκεκριμένο τουλάχιστον ξενοδοχείο φαίνεται να ρίχνει 
το βάρος κατά το στήσιμο κυρίως σε ζητήματα πρακτικά, όπως η χωρητικότητα και όχι σε ζητήματα άνεσης 
ή ασφάλειας. 
 Από την άλλη η επιλογή των καθισμάτων με ανοιχτόχρωμο απορροφητικό κάλυμμα, καταδεικνύει 
μία έμφαση στην χρωματική ομοιομορφία -με στόχο ίσως αυτήν την αισθητική αρμονία- και την αίσθηση 
πολυτέλειας προς τους πελάτες, και όχι στην λειτουργικότητα αφού ακριβώς αυτή η επιλογή δημιουργεί 
ζητήματα καθαριότητας και συντήρησης. 
 Τότε συμπεραίνουμε ότι σε ότι αφορά στις δαπάνες, η επιχείρηση ρίχνει το βάρος της αρχικά 
σε ζητήματα εξοικονόμησης πόρων (άλλωστε η εξοικονόμηση χώρου συνεπάγεται και εξοικονόμηση 
χρημάτων ή αύξηση κέρδους), στη συνέχεια εντυπωσιασμού των πελατών μέσω της αισθητικής και της 
πολυτέλειας, και τέλος σε ζητήματα πρακτικής φύσης για τους εργαζόμενους. Η ασφάλεια είναι σημαντικός 
παράγοντας, με ελαστικά όμως όρια στην εφαρμογή των κανόνων που προϋποθέτει. 

2.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Τα  αποτελέσματα της έρευνας όπως αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα δημιουργούν ένα 
πλαίσιο πιθανών βελτιώσεων οι οποίες μπορούν να αναλυθούν σε σχεδιαστικές οδηγίες για τον σχεδιασμό 
μίας καρέκλας συνεδρίου, σε ότι αφορά στην χρήση της από τους χειριστές.
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*[2] Γιώργος Πόθος, Maitre του ξενοδοχείου Classical Athens Imperial
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 Αν και δεν θα γίνει περαιτέρω ανάλυση των ευρημάτων σχετικά με τα καθήκοντα πλαισίου, αυτά 
κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ενός πλαισίου μέσα στο οποίο διεξάγονται τα 
άμεσα καθήκοντα, και το οποίο θα ληφθεί υπόψιν στο στάδιο προτάσεων βελτιωτικών λύσεων. Αντίστοιχα, 
τα άμεσα καθήκοντα, τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την πραγματοποίησή τους και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες ομαδοποιούνται και συσχετίζονται, ώστε να εντοπιστούν οι τυχόν αλληλεπιδράσεις 
διάφορων προβληματικών περιοχών.  
 Με βάση τα δύο πλαίσια που προκύπτουν, θα δοθούν ακριβείς σχεδιαστικές προδιαγραφές σε σχέση 
με τις ανάγκες, τους περιορισμούς και τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την επί τόπου έρευνα. Οι 
προδιαγραφές αυτές θα εμπλουτιστούν, επαναξιολογηθούν και αναδιαμορφωθούν καθώς εμπλουτίζεται 
και η έρευνα, μέσα στην πορεία αυτής της διπλωματικής.   

2.3.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε και περιγράφτηκε στην προηγούμενη ενότητα. Για την αμεσότερη κατανόηση των 
δεδομένων αυτά αναλύθηκαν σε γραφήματα (μοντέλα). 
 Αρχικά παρουσιάζεται ένα Μοντέλο Συνέχειας για τα καθήκοντα Πλαισίου αλλά και τα Άμεσα 
καθήκοντα. Στο Μοντέλο αυτό αναπαρίσταται η προπαρασκευαστική διαδικασία με σειριακό τρόπο, 
καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την διάρκειά της. 
 Τα Άμεσα Καθήκοντα αναλύθηκαν σε Μοντέλο Συνάφειας, όπου φαίνονται οι αλληλεπιδράσεις και 
οι εξαρτήσεις μεταξύ των καθηκόντων. Δημιουργήθηκε Φυσικό Μοντέλο του χώρου παρατήρησης -όλου 
του ορόφου- ώστε η διαδικασία να γίνει πλήρως αντιληπτή αλλά και να συνδεθεί με τα φυσικά στοιχεία 
του περιβάλλοντος της. Τέλος  στο εργονομικό μοντέλο εντοπίζονται οι εργονομικοί περιορισμοί που 
προκύπτουν από τις πρακτικές και τις μεθόδους που βρέθηκαν από την έρευνα. 

2.3.1.1 Μοντέλο Συνέχειας

 Μελετώντας το Μοντέλο Συνέχειας Καθηκόντων Πλαισίου (διάγραμμα 2.2) παρατηρούμε ότι τα 
τελευταία έχουν ομαδοποιηθεί σε δύο επιμέρους κατηγορίες καθηκόντων, ανάλογα με τη θέση τους στην 
γραμμική εξέλιξη της διαδικασίας. Έτσι έχουμε τα καθήκοντα Προετοιμασίας της Αίθουσας για το στήσιμο 
και τα καθήκοντα Ολοκλήρωσης  του στησίματος της αίθουσας. 
 Ο διαχωρισμός αυτός είναι σημαντικός, αφού όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία που παρατη-
ρήθηκε ήταν μία τυχαία προπαρασκευαστική διαδικασία, η οποία δεν επαναλαμβάνεται ποτέ απαράλλακτα 
από το ξενοδοχείο και πολύ περισσότερο από άλλες εταιρείες διοργάνωσης συνεδριακών εκδηλώσεων. 
Έτσι, ενώ ο δεύτερος κλάδος του μοντέλου (Καθήκοντα Πλαισίου, Ολοκλήρωση Στησίματος) μπορεί κατά 
περίπτωση να μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης, ο πρώτος κλάδος μπορεί επίσης 
να μεταβάλλεται, να γίνεται απλούστερος ή πιο περίπλοκος αλλά και να παραλείπεται, όταν η αίθουσα 
προς χρήση είναι άδεια πριν το στήσιμό της.

 Σε ότι αφορά στα προβληματικά σημεία της διαδικασίας για τα καθήκοντα πλαισίου, αυτά 
εντοπίζονται στην μεταφορά των περιττών τραπεζιών προς την αποθήκη και στην διαδικασία προσαρμογής 
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Καθήκοντα Πλαισίου
(Προετοιμασία Αίθουσας)

Καθήκοντα Πλαισίου
(Ολοκλήρωση Στησίματος)

προσαρμογή του μεγάθους της αίθουσας 
(άνοιγμα παραπετασμάτων)

καθαρισμός των τραπεζιών
(από ποτήρια και απορρίμματα)

η μεταφορά των χρησιμοποιημένων 
ποτηριών και των απορριμάτων στην κουζίνα 

(με βαγονέτο μεταφοράς υαλικών)

μάζεμα των τραπεζομάντιλων

δίπλωμα των τραπεζομάντιλων

μάζεμα του καλύμματος των τραπεζιών

 δίπλωμα του καλύμματος των τραπεζιών

μεταφορά των χρησιμοποιημένων
υφασμάτων στην αποθήκη

συσπείρωση των επιπλέον τραπεζιών

μεταφορά των τραπεζιών στην αποθήκη

η μεταφορά των αξεσουάρ στην αποθήκη
(εδώ flipchart) 

μεταφορά ενός τραπεζιού
σε άλλο σημείο της αίθουσας

ανάπτυξη του τραπεζιού

κάλυψη του τραπεζιού με το κάλυμμα

στρώσιμο του τραπεζομάντιλου

μεταφορά καθαρών ποτηριών 
από την κουζίνα στην αίθουσα

(με βαγονέτο μεταφοράς υαλικών)

στήσιμο των ποτηριών στο τραπέζι

μεταφορά των αξεσουάρ από
την αποθήκη στην αίθουσα

στήσιμο των αξεσουάρ

βαριά παραπετάσματα
/ ακατάλληλη ενδυμασία

 μεγάλο μήκος/
περιορισμενη ορατότητα

/εμπόδια στον χώρο

 μεγάλο μήκος/
περιορισμενη ορατότητα

/εμπόδια στον χώρο

Άμεσα Καθήκοντα

καταμέτρηση των διαθέσιμων
καθισμάτων στη αίθουσα

υπολογισμός των επιπλέον
απαραίτητων καθισμάτων

φόρτωση του κάθε πακέτου καθισμάτων
στο τρόλεϋ μεταφοράς

 μεταφορά του κάθε πακέτου καθισμάτων
από την αποθήκη στην αίθουσα

εκφόρτωση του κάθε πακέτουκαθισμάτων
στο μεταφορικό καρότσι

ανάλυση του κάθε πακέτου καθισμάτων
σε οκτώ καθίσματα

μεταφορά των ξεχωριστών καθισμάτων από το βάθος
της αίθουσας στο μπροστινότερο σημείο της

στήσιμο των καθισμάτων σε ευθείες
(εργαλείο: νήμα της στάθμης)

λάθος υπολογισμοί

μεγάλο βάρος
/μεγάλο ύψος

/δύσκολη ισσοροπία

μεγάλο βάρος
/μεγάλο ύψος

/δύσκολη ισσοροπία

ύψος εργασίας εκτός 
ζώνης άνεσης ορθίου

επαναλαμβανόμενη 
μεταφορά βάρουςμετά από

κουραστική εργασία

το εργαλείο είναι χρονοβόρο
και η χρήση του αποφεύγεται

διάγραμμα 2.2: Μοντέλο Συνέχειας Καθηκόντων Πλαισίου

διάγραμμα 2.3: Μοντέλο Συνέχειας 
                Άμεσων Καθηκόντων



της αίθουσας στο επιθυμητό μέγεθος. Υπενθυμίζεται ότι σαν αιτίες για τα προβλήματα αυτά εντοπίστηκαν   
το μεγάλο μήκος των τραπεζιών, το οποίο καθώς μεταφέρονται τα τραπέζια περιορίζει την ορατότητα των 
υπαλλήλων, οι διάσπαρτες καρέκλες στο χώρο κατά το μάζεμα, στις οποίες συχνά οι υπάλληλοι χτυπούν 
(και λόγω της περιορισμένης ορατότητας). Προβληματικό επίσης θεωρήθηκε το μέγεθος και βάρος των 
παραπετασμάτων και το γεγονός ότι οι υπάλληλοι καλούνται να τα χειριστούν φορώντας κοστούμι και 
γραβάτα, ενδυμασία που δεν τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν όλο το εύρος κινήσεων που απαιτούνται 
για την ευκολότερη εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας. 
 Από την άλλη, το Μοντέλο Συνέχειας Άμεσων Καθηκόντων αναπαριστά τα βήματα της 
προπαρασκευαστικής διαδικασίας που σχετίζονται με τα Άμεσα Καθήκοντα, τα καθήκοντα δηλαδή που 
αφορούν ακριβώς στον χειρισμό των καθισμάτων και στην αλληλεπίδραση των υπαλλήλων με αυτά. 
 Σε αυτό το μοντέλο (διάγραμμα 2.3) φαίνονται ξεκάθαρα τα προβλήματα που παρουσιάζονται 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Βασικότερη αιτία των δυσκολιών αυτών φαίνεται να είναι το μέγεθος 
του πακέτου των καθισμάτων, ζήτημα το οποίο προκαλεί διαφορετικά προβλήματα σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας. Για καθένα από τα προβλήματα που προκύπτουν στην διαδικασία οι υπάλληλοι εφαρμόζουν, 
όπως φάνηκε, κάποια τρικ με σκοπό την διευκόλυνσή τους. Ωστόσο, αυτά προσφέρουν στιγμιαίες μόνον 
λύσεις ενώ δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα (βλ. ενότητα 2.2). Αυτές οι αλληλεπιδραστικές σχέσεις 
μεταξύ λύσεων και προβλημάτων θα αναλυθούν περαιτέρω στην επόμενη παράγραφο, ανάλυση η οποία 
θα οδηγήσει και στην δημιουργία κάποιων συγκεκριμένων σχεδιαστικών προδιαγραφών για καθένα από 
τα προβλήματα που προκύπτουν. 

2.3.1.2 Μοντέλο Συνάφειας

 Μελετώντας τα Άμεσα Καθήκοντα, παρατηρούμε ότι μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις ομάδες 
καθηκόντων, καθεμία από τις οποίες αποτελεί και ένα διαφορετικό στάδιο της προπαρασκευαστικής 
διαδικασίας. Πράγματι, όπως φαίνεται και στο Μοντέλο Συνάφειας (διάγραμμα 2.4) είναι δυνατόν να γίνει 
διαχωρισμός των Άμεσων Καθηκόντων σε τρία στάδια, αυτό της οργάνωσης, αυτό του εξοπλισμού της 
αίθουσας και τέλος το στάδιο τοποθέτησης. 
 Το πρώτο στάδιο αφορά στην λήψη αποφάσεων σε σχέση με τον αριθμό καθισμάτων που θα 
μεταφερθούν στην αίθουσα. Οι ανάγκες που υπάρχουν σε αυτό το στάδιο εργασίας σχετίζονται με 
υπολογιστικά και αριθμητικά ζητήματα και προς αυτόν τον τομέα αντίστοιχα θα κινηθούν και οι σχεδιαστικές 
απαιτήσεις. 
 Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο εξοπλισμού της αίθουσας με τον απαραίτητο αριθμό καθισμάτων. 
Τα καθήκοντα που περιλαμβάνονται σε αυτό το στάδιο επαναλαμβάνονται αρκετές φορές, ανάλογα με το 
απαιτούμενο πλήθος καθισμάτων. Είναι προφανές ότι τα καθήκοντα αυτής της φάσης δεν μπορούν να 
μπουν σε εφαρμογή εάν πρώτα δεν ολοκληρωθεί το προηγούμενο στάδιο. 
 Τέλος το τρίτο στάδιο έχει να κάνει με την σωστή τοποθέτηση των καθισμάτων στην επιθυμητή 
διάταξη. Εάν η προπαρασκευαστική διαδικασία πραγματοποιείται από περισσότερους του ενός υπαλλήλους 
-όπως και στην προκειμένη περίπτωση- τότε τα σχετικά καθήκοντα μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της δεύτερης φάσης και να συνεχιστούν παράλληλα με αυτήν. 
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2.3.1.3  Φυσικό Μοντέλο

 Στο πλαίσιο της οργάνωσης των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκε ένα Φυσικό Μοντέλο (διάγραμμα 
2.5) του χώρου παρατήρησης ώστε η διαδικασία να γίνει πλήρως αντιληπτή αλλά και να συνδεθεί με τα 
φυσικά στοιχεία του περιβάλλοντος της. Στο μοντέλο αυτό παρουσιάζεται η ακριβής διαρρύθμιση της 
αίθουσας η οποία προετοιμάζεται για μία συνεδριακή εκδήλωση. Επιπλέον γίνεται αναπαράσταση του 
αποθηκευτικού χώρου και παρουσιάζεται ένα γενικό πλάνο του περιβάλλοντα χώρου ώστε να γίνει 
κατανοητή τόσο η διαδρομή που ακολουθεί ο υπάλληλος κατά την μεταφορά των καθισμάτων στην 
αίθουσα, όσο και να παρατηρηθούν οι εναλλακτικές διαδρομές  από και σε άλλες αίθουσες. 
 Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της προπαρασκευαστικής διαδικασίας που παρατηρήθηκε, 
στον χώρο υποδοχής / σαλόνι πραγματοποιούνταν μία άλλη εκδήλωση, δυσχεραίνωντας έτσι περαιτέρω 
το έργο του μεταφορέα.   

2.3.1.4 Εργονομικό Μοντέλο

 Σύμφωνα με την βιβλιογραφία (Μαρμαράς Ν. 2000), κάθε εργασιακό σύστημα αποτελείται από δύο 
επιμέρους συστήματα και τις αλληλεπιδράσεις τους. Τα συστήματα αυτά είναι το σύστημα της Εργασίας 
και το σύστημα Άνθρωπος. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των συστημάτων Ανθρώπου και Εργασίας αποτελεί 
τις δραστηριότητες της εργασίας, οι οποίες είναι νοητικές και σωματικές. Οι τελευταίες συνοδεύονται 
πάντα και από νοητικές, που όμως συχνά είναι ασυνείδητες. Οι συνιστώσες του συστήματος Εργασίας 
είναι πολλές και διαμορφώνουν τις συνθήκες μέσω και κάτω από τις οποίες εκτελείται η εργασία αυτή. Οι 
συνιστώσες αυτές θέτουν στον Άνθρωπο (εργαζόμενο) μια σειρά από απαιτήσεις και περιορισμούς. Αυτά 

καταμέτρηση των διαθέσιμων
καθισμάτων στη αίθουσα

υπολογισμός των επιπλέον
απαραίτητων καθισμάτων

φόρτωση του κάθε πακέτου καθισμάτων
στο τρόλεϋ μεταφοράς

 μεταφορά του κάθε πακέτου καθισμάτων
από την αποθήκη στην αίθουσα

εκφόρτωση του κάθε πακέτουκαθισμάτων
στο μεταφορικό καρότσι

ανάλυση του κάθε πακέτου καθισμάτων
σε οκτώ καθίσματα

μεταφορά των ξεχωριστών καθισμάτων από το βάθος
της αίθουσας στο μπροστινότερο σημείο της

στήσιμο των καθισμάτων σε ευθείες
(εργαλείο: νήμα της στάθμης)
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διάγραμμα 2.4: Μοντέλο Συνάφειας
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εξέδρα ομιλητών
podium

κολώνα

είσοδος / έξοδος

είσοδος / έξοδος

σημείο αποφόρτωσης 
μεταφορικού τρόλεϋ

χώρος στησίματος καθισμάτων

τοίχος από παραπετάσματα

μαζεμένα 
παραπετάσματα

οδηγός ανάπτυξης παραπετασμάτων

αποθήκευση 
καθισμάτων

αποθήκευση
αξεσουάρ

χώροι υποδοχής/ σαλόνια

άλλοι χώροι εκδηλώσεων

διαδρομμή μεταφορικού τρόλεϋ

ο χώρος συνεχίζεται

μικρότεροι χώροι για 
ολιγομελείς συγκεντρώσεις

γραφεία προσωπικού

χώρος πυο χρησιμοποιούνταν για την προηγούμενη εκδήλωση

διάγραμμα 2.5: Φυσικό Μοντέλο
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είναι οι σκοποί και στόχοι της εργασίας, τα εργαλεία της εργασίας, οι ρυθμοί και τα ωράρια, το μορφολογικό 
και χωροταξικό σύστημα της εργασίας, το θερμοκρασιακό περιβάλλον κ.α. 
 Εάν οι συνιστώσες του συστήματος αυξάνουν αναίτια την κόπωση, δημιουργούν ή αυξάνουν την 
επικινδυνότητα κ.ο.κ. τότε τα στοιχεία αυτά θεωρούνται μη προσαρμοσμένα στον άνθρωπο. Η ύπαρξη 
μη προσαρμοσμένων στοιχείων οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες για το αποτέλεσμα της εργασίας (λάθη, 
βλάβες, χρονική καθυστέρηση κ.α) αλλά και για τον εργαζόμενο (υψηλός σωματικός ψυχικός και νοητικός 
φόρτος, τραυματισμοί κ.α). Τα αρνητικά αποτελέσματα μίας εργασίας είναι δηλαδή αποτέλεσμα της μη 
προσαρμογής του συστήματος Εργασίας στο σύστημα Άνθρωπος και στους στόχους του. 
 Τότε τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την μελέτη της εργασίας και παρουσιάστηκαν στα 
προηγούμενα μοντέλα μπορούν να θεωρηθούν ως ένα σύνολο προβληματικών στοιχείων της εργασίας, 
μη προσαρμοσμένων στις ανάγκες του ανθρώπου.
 O άνθρωπος μπορεί να περιγραφεί από τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του, το φύλο και την 
ηλικία του, τον ψυχισμό και τις νοητικές δραστηριότητες του. Όλα τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με 
το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει, ζει και κινείται συνθέτουν το σύστημα “Άνθρωπος”. Το σύστημα 
αυτό δεν είναι σταθερό, αλλά υφίσταται διαρκείς αλλαγές, φυσικές ή νοητικές. Από αυτές, άλλες είναι 
αναστρέψιμες και άλλες όχι. Οι παράγοντες που ορίζουν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου 
είναι το ύψος η ηλικία και το φύλο του, ενώ για κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου χρησιμοποιείται και 
επηρεάζεται ένα σύνολο υποσυστημάτων, όπως το νευρικό ή το καρδιαγγειακό αλλά και το μυοσκελετικό, 
το οποίο είναι και το πιο άμεσα εμπλεκόμενο στην προπαρασκευαστική διαδικασία (Μαρμαράς, 2002).

 Από την μελέτη της προπαρασκευαστικής διαδικασίας βρέθηκε ότι τα προβληματικά σημεία της 
εργασίας αφορούν (1)τον υπολογισμό του απαραίτητου πλήθους καθισμάτων για την αίθουσα, (2) την 
δυσκολία ισορροπίας κατά την μεταφορά των καθισμάτων, (3) την δυσκολία διαχείρισης των πακέτων 
καθισμάτων κατά την φόρτωση και την αποφόρτωσή τους από το τρόλεϊ μεταφοράς, (4) την δυσκολία 
ανάλυσης των πακέτων σε ξεχωριστά καθίσματα, (5) την επαναλαμβανόμενη μεταφορά καθισμάτων για 
στήσιμο και (6) την ανάγκη χρήσης χρονοβόρων εργαλείων για την ευθεία τοποθέτηση των καθισμάτων.  
 Το πρώτο πρόβλημα αφορά ουσιαστικά την ανάγκη πραγματοποίησης πολλαπλασιαστικών  πρά-
ξεων υπό συνθήκες άγχους. Το δεύτερο και το τρίτο πρόβλημα προκαλούνται από την ανάγκη μεταφοράς 
πακέτων καθισμάτων μεγάλου ύψους και μικρής επιφάνειας έδρασης. Στην τέταρτη περίπτωση ο υπάλ-
ληλος απαιτείται να χειριστεί τα καθίσματα σε μεγάλο ύψος, εκτός των ζωνών άνεσής του** υϊοθετώντας 
συχνά ακατάλληλες για το σώμα στάσεις και στην πέμπτη να σηκώσει και να μεταφέρει τα καθίσματα 
πολλές φορές στο σημείο τελικής τοποθέτησής τους. 
 Είναι σαφές ότι όλα τα προαναφερθέντα -εκτός του πρώτου και του τελευταίου- ζητήματα αποτελούν 
επικίνδυνες και επιβλαβείς για την υγεία των εργαζομένων καταστάσεις, ενώ στο σύνολό τους οδηγούν 
στην αναίτια ψυχική και σωματική τους ταλαιπωρία. Για την αντιμετώπιση αυτών των επικίνδυνων στάσεων 
και πρακτικών, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο εργασίας και διαχείρισης των καθισμάτων 
για τους εργαζόμενους. 

**Σημείωση:
Περιγραφή της έννοιας στο Παράρτημα, σελ. 209
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 Από την βιβλιογραφία προτείνεται πως ένα ασφαλές ανώτατο όριο των ανυψούμενων βαρών 
είναι περίπου τα 34kg. Ακόμα, αναφέρεται πως όσο περισσότερες επαναλήψεις αφορά μία ανύψωση 
βάρους, τόσο μικρότερη θα πρέπει να είναι και η απαιτούμενη προσπάθεια για αυτή, το βάρος δηλαδή 
του ανυψούμενου αντικειμένου. Ως πλέον άνετο ύψος επιπέδου εργασίας προτείνονται τα 75 cm, το οποίο 
αντιστοιχεί στο μέσο ύψος μέσης. Όπως αναφέρεται, (Μαρμαράς Ν. 2002) ανυψώσεις σε μεγαλύτερο 
ύψος εμπλέκουν σημαντικά τους ώμους και τους βραχίονες, ενώ σε μικρότερο ύψος ολόκληρο το 
σώμα.  Επιπλέον, ο Μαρμαράς (2002) προτείνει την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων αντικειμένων και 
μείωση των αποστάσεων, της διάρκειας και το πλήθος των διακινούμενων ποσοτήτων (βάρη και όγκους) 
ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και άνετη για τους εργαζόμενους μεταφορά.
 Έτσι, στόχος για το υπό σχεδίαση σύστημα θα πρέπει να είναι η μείωση του βάρους των πακέτων 
μεταφοράς κάτω από τα 34kg, η μείωση του όγκου και του ύψους των πακέτων και η εύρεση τρόπου 
μείωσης ή εξάλειψης της ανάγκης ανύψωσης των καθισμάτων για την ανάλυση των πακέτων. Για τα 
ζητήματα (1) και (6) προτείνεται η εύρεση τρόπου διευκόλυνσης των διαδικασιών μέσω της μορφολογίας 
ή των λειτουργικών χαρακτηριστικών του συστήματος. Ασφαλώς, καθώς ο εργονομικός σχεδιασμός 
αποτελεί μέρος του σχεδιασμού ενός ευρύτερου συστήματος και δεν αφορά στην δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις και των άλλων πεδίων 
του σχεδιαστικού προβλήματος, όπως οι εργονομικές ανάγκες του καθήμενου, οι λειτουργικές απαιτήσεις 
των διοργανωτριών εταιρειών κ.α.  

 Σημειώνεται ότι, αν και οι εργαζόμενοι για την προπαρασκευαστική διαδικασία που μελετήθηκε 
ήταν άνδρες ηλικίας από 28 έως 45 ετών, παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εργασία αυτή έχει 
οποιονδήποτε περιορισμό φύλου ή ηλικίας, εντός των ορίων ηλικίας εργαζομένων. Θεωρείται λοιπόν ότι ο 
εργαζόμενος μπορεί να είναι άνδρας ή γυναίκα ηλικίας 20 έως 60 ετών. Ανθρωπομετρικά, το δείγμα αυτό 
ανήκει στην κατηγορία των ενηλίκων με ύψος που μπορεί να ποικίλλει από 147 cm για το 1ο εκατοστημόριο 
Γυναικών ως και 192 cm για το 99ο εκατοστημόριο Ανδρών (Dreyfuss, 2002).

2.3.2 ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 Στην παρούσα υποενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα ευρήματα της έρευνας. Οι 
προβληματικές περιοχές που αναλύθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους μεταφράζονται σε 
σχεδιαστικές προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές αυτές δεν είναι δεσμευτικές, με την έννοια ότι μπορούν να 
αξιολογηθούν και να ανανεωθούν, να τροποποιηθούν ή και να διαγραφούν, ανάλογα με τα ευρήματα της 
έρευνας, όπως αυτά θα προκύψουν στην πορεία αυτής της διπλωματικής. 
 Στον  πίνακα 2.1 καθένα από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την παρατήρηση της 
προπαρασκευαστικής διαδικασίας αναλύεται στην αιτία που εντοπίστηκε ότι συνδέεται με το πρόβλημα 
αυτό. Στην συνέχεια προτείνεται μία λύση για το κάθε ζήτημα και η λύση αυτή μεταφράζεται σε μία 
σχεδιαστική οδηγία. 
 Παράλληλα, στο τελευταίο κομμάτι του πίνακα (Απαιτήσεις Επιχείρησης) οι προτεραιότητες της 
επιχείρησης όπως εντοπίστηκαν στην παράγραφο 2.2.2.3 αναλύονται επίσης σε σχεδιαστικές προδιαγραφές 
για το σύστημα υπό σχεδίαση. 
 Σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές του πίνακα 2.2 αναφέρονται γραμμικά με σειρά εμφάνισης 
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του προβλήματος, και όχι ανάλογα με την βαρύτητα κάθε οδηγίας για τον σχεδιασμό. Η ιεράρχηση των 
προδιαγραφών θα γίνει μετά την τελική τους ανάλυση και αξιολόγηση, στο πέμπτο κεφάλαιο αυτής της 
διπλωματικής. 

Πίνακας 2.2

Προβληματικά Σημεία 

Κα
θή

κο
ντ

α 
Π

λα
ισ

ίο
υ

Ά
με

σα
 Κ

αθ
ήκ

ον
τα

εύκολος υπολογισμός

ελαφριά καθίσματα
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καλύτερη ισσοροπία πακέτου

βελτιωμένη διαδικασία 
μεταφοράς

ευκολότερη τοποθέτηση χωρίς
εκπτώσεις στην ακρίβεια

καλύτερη πρόσβαση στα πακέτα

βαριά παραπετάσματα
/
ακατάλληλη ενδυμασία

μεγάλο μήκος τραπεζιών
/
εμπόδια στον χώρο

λάθος υπολογισμοί

μεγάλο βάρος
/
μεγάλο ύψος

/
δύσκολη ισσοροπία

ύψος εργασίας εκτός 
ζώνης άνεσης ορθίου

επαναλαμβανόμενη 
μεταφορά βάρους μετά 
από κουραστική εργασία

το εργαλείο είναι 
χρονοβόρο και η χρήση 
του αποφεύγεται

δομικά στοιχεία της αίθουσας

πολιτική της επιχείρησης

δεδομένα χαρακτηριστικά του 
εξοπλισμού της επιχείρησης
καθίσματα ατάκτως 
διασκορπισμένα στο χώρο

τα καθίσματα πακετάρoνται 
ανά 8άδες 

το κάθε κάθισμα ζυγίζει πάνω 
από 4 kg
η στοίβαξη των καθισμάτων 
προσδίδει  σε κάθε πακέτο 
μεγάλο ύψος
το κέντρο βάρους είναι 
ψηλότερα από ότι θα έπρεπε

οφείλεται στο μεγάλο ύψος 
των πακέτων

οι καρέκλες ζυγίζουν πάνω 
από 4 kg και μεταφέρονται
ξεχωριστά ή ανα 2 (μέχρι και 
300 διαδρομές)

απαιτείται χρόνος, ακρίβεια 
και προσοχή

διάδρομος άδειος από εμπόδια
/
αποφυγή άτακτης 
απομάκρυνσης

εύκολο μάζεμα καθισμάτων

γρήγορο μάζεμα καθισμάτων

μάζεμα σε πακέτα πλήθους 
“απλού” πολλαπλάσιου. 
προτεινόμενα μεγέθη: 1, 2, 5, 
10, 15, 20 

βάρος καθίσματος < 5 kg

βάρος πακέτου < 38 kg

πακέτα με καλύτερη στατική

ο χειρισμός σε κάθε στάδιο  
να είναι εντός της ζώνης 
άνεσης (προτεινόμενο ύψος 
εργασίας τα 75 cm)

γρηγορότερη μεταφορά 
πακέτων

ευκολότερη μεταφορά 
πακέτων

ελαχιστοποίηση της ανάγκης 
χρήσης εργαλείων για την 
σωστή διάταξη

Ζητήματα εκτός του σχεδιαστικού πεδίου

Α
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ς

περιορισμένο κόστος

αισθητική αρτιότητα

πρακτικά ζητήματα

χαμηλό κόστος συντήρησης

χαμηλό κόστος αποθήκευσης

αίσθηση πολυτέλειας

οπτική ομοιομορφία

εύκολη αποθήκευση

εύκολη μεταφορά

υψηλή αντοχή

αντίσταση στην βρωμιά

εύκολο καθάρισμα

χαμηλό κόστος αγοράς

Παρατηρήσεις κατά την Έρευνα

Αιτίες Προβλημάτων Προτεινόμενες Λύσεις Σχεδιαστικές 
Προδιαγραφές
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2.3.3 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΡΕΥΝΑ

 Φυσικά, όλες οι παραπάνω διαδικασίες και καθήκοντα, τόσο στην περίπτωση των καθηκόντων 
πλαισίου όσο και στην περίπτωση των άμεσων καθηκόντων, εφαρμόζονται με τον συγκεκριμένο τρόπο 
στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο όπου έγινε η επιτόπια μελέτη. Ωστόσο, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι 
είναι μάλλον απίθανη η επανάληψη των συγκεκριμένων μεθόδων με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλες τις 
αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων. 
 Για το λόγο αυτό, σε επόμενο στάδιο είναι χρήσιμο να διεξαχθεί μία έρευνα με ερωτηματολόγια, με 
εφαρμογή όχι μόνο στον συγκεκριμένο χώρο, αλλά και σε άλλες αίθουσες εκδηλώσεων, ώστε αφ’ ενός να 
επιβεβαιωθούν τα ευρήματα για το χώρο έρευνας και αφετέρου να διαπιστωθεί το εύρος του φάσματος 
των διαφορετικών μεθόδων και διαδικασιών που εμπλέκονται στην προπαρασκευαστική διαδικασία μίας 
αίθουσας εκδηλώσεων. 
 Ιδανικά, τα ερωτηματολόγια αυτά θα συμπληρωθούν από το ξενοδοχείο επιτόπιας μελέτης, άλλους, 
αντίστοιχους χώρους, αλλά και από χώρους διαφορετικού πλαισίου, όπου και αναμένονται οι περισσότερες 
και πιο ενδιαφέρουσες διαφορές.     
 Οι  παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή και αγορά καθισμάτων θα πρέπει επίσης να μελετηθούν, 
και να αξιολογηθούν, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της έρευνας αγοράς, όπως αυτή εκπονήθηκε και 
περιγράφτηκε στο πρώτο κεφάλαιο. Παράλληλα, θα πρέπει να ερευνηθεί το ενδεχόμενο της ενοικίασης, αντί 
της ιδιοκτησίας των καθισμάτων, περίπτωση στην οποία αναμένονται και οι περισσότερες διαδικαστικές 
διαφορές. Επιπλέον, καθώς στην περίπτωση αυτή ενδέχεται το στήσιμο να γίνεται από υπαλλήλους της 
εταιρείας ενοικίασης, θα πρέπει να εξακριβωθούν οι ανάγκες των υπαλλήλων αυτών και να περιγραφούν 
οι συνθήκες τις οποίες εκείνοι αντιμετωπίζουν, τόσο στα άμεσα καθήκοντα, όσο και στα καθήκοντα 
πλαισίου. 
 Τέλος, σε ότι αφορά στο τελικό αποτέλεσμα στο στήσιμο του χώρου, την επιλογή και την διάταξη 
των καθισμάτων, κρίνεται χρήσιμη και μία μελέτη της άποψης των ακροατών σχετικά με θέματα άνεσης, 
ορατότητας. ακουστικής και προσβασιμότητας.   
 Όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν σε νέα στοιχεία και απαιτήσεις, με βάση τα οποία οι σχεδιαστικές 
προδιαγραφές που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο θα αναθεωρηθούν και θα 
εμπλουτιστούν. 
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3. ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο εκπονήθηκε επιτόπια έρευνα όπου παρατηρήθηκε η 
διαδικασία προετοιμασίας μίας αίθουσας για ένα συνέδριο. 
 Μετά την Ανάλυση Καθηκόντων που πραγματοποιήθηκε και τα συμπεράσματα στα οποία αυτή  
οδήγησε, θεωρήθηκε χρήσιμο να διεξαχθεί επιπλέον μία έρευνα με ερωτηματολόγια, με εφαρμογή 
στον συγκεκριμένο χώρο, αλλά και σε άλλες αίθουσες εκδηλώσεων, ώστε αφενός να επιβεβαιωθούν τα 
ευρήματα για το χώρο έρευνας και αφετέρου να διαπιστωθεί το εύρος του φάσματος των διαφορετικών 
μεθόδων και διαδικασιών που εμπλέκονται στην προπαρασκευαστική διαδικασία μίας αίθουσας 
εκδηλώσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε το ενδεχόμενο της ενοικίασης, αντί της ιδιοκτησίας των καθισμάτων 
και η πιθανότητα το στήσιμο να γίνεται από υπαλλήλους της εταιρείας ενοικίασης. Ταυτόχρονα, κρίθηκε 
σκόπιμη   και η μελέτη της άποψης των ακροατών σχετικά με θέματα άνεσης, ορατότητας, ακουστικής και 
προσβασιμότητας, αλλά και σε ότι αφορά στο τελικό αποτέλεσμα στο στήσιμο του χώρου, την επιλογή και 
την διάταξη των καθισμάτων.
 Στο παρακάτω κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται η έρευνα μέσω ερωτηματολογίων που έγινε 
με στόχο την μελέτη και την κατανόηση της διαδικασίας προετοιμασίας μίας αίθουσας συνεδρίων προς 
χρήση. 
 Στην προηγούμενη παράγραφο οι πρακτικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους 
χειριστές αναγνωρίστηκαν και καταγράφηκαν. Εδώ σχηματοποιούνται ερωτήματα σε σχέση με την 
επιβεβαίωση των συμπερασμάτων που διεξήχθησαν και τον εμπλουτισμό των πληροφοριών με δεδομένα 
από άλλες εταιρείες διοργάνωσης και από διαφορετικούς χώρους συνεδρίων. Παράλληλα, παρουσιάζεται 
και η δεύτερη έρευνα με στόχο τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες των ακροατών σε αντιδιαστολή 
με το στήσιμο των συνεδριακών χώρων και τις διατάξεις των καθισμάτων. Στόχος αυτής της έρευνας είναι 
η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επιθυμητές αποστάσεις, θέματα ακουστικής και άνεσης. 
 Το κεφάλαιο αυτό οργανώνεται σε τέσσερεις θεματικές ενότητες. Το κεφάλαιο ξεκινά με μία 
περιγραφή του ερωτηματολογίου ως ερευνητικό εργαλείο. Εν συνεχεία παρουσιάζεται μία πρακτικότερη 
ανάλυση της δομής του και αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει ένα ερωτηματολόγιο 
να παρουσιάζει αλλά και χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του ο σχεδιαστής. 
 Κατόπιν περιγράφονται οι δύο έρευνες με ερωτηματολόγια, Α: Ακροατών και Β: Χειριστών. 
Καθεμία από αυτές τις ενότητες ξεκινά με την περιγραφή της μεθοδολογίας σχεδίασης του αντίστοιχου 
ερωτηματολογίου και του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας κατά περίπτωση.  
Η έρευνα ερωτηματολογίων Α έχει σαν στόχο την διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις αντιλήψεις, 
απαιτήσεις, παρατηρήσεις και απόψεις των χρηστών μίας αίθουσας συνεδριακής χρήσης, ενώ η έρευνα 
ερωτηματολογίου Β σκοπεύει στην επιβεβαίωση των ευρημάτων της προηγούμενης ενότητας, αλλά και 
στον εντοπισμό διαφορών στις μεθόδους και τις πρακτικές διαφορετικών επιχειρήσεων, σε τύπο και 
μέγεθος. 
 Το κεφάλαιο καταλήγει με το σύνολο των περιορισμών και των απαιτήσεων στους οποίους θα βασιστεί 
η σχεδιαστική διαδικασία σε σχέση με τις λειτουργικές απαιτήσεις χειριστών και ακροατών, περιορισμούς 
μεταφοράς και αποθήκευσης και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με την προπαρασκευαστική διαδικασία 
όπως αυτή περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο.
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3.1 ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
 
 Η Ellen Taylor-Powell, (1998) ορίζει το ερωτηματολόγιο ως “ένα εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριών 
οι οποίες να μπορούν να καταγραφούν και να εξετασθούν.” (σελ. 2)
    
 Ο Richard P. Bagozzi, (1994) αναφέρει ότι η έρευνα με ερωτηματολόγια είναι ένας τρόπος μέτρησης 
και ποσοτικοποίησης συγκινησιακών και γνωστικών φαινομένων όπως οι προτιμήσεις, τα συναισθήματα, 
οι απόψεις, προσδοκίες, κρίσεις, στόχοι κ.α 
 Οι μετρήσεις προσδίδουν νόημα σε μια θεωρία ενσωματωμένη σε ένα γενικότερο σύνολο ιδεών, 
το το οποίο χρησιμοποιείται για την επίτευξη ενός στόχου. Συνήθως ο στόχος αυτός σχετίζεται με την 
κατανόηση, εξήγηση, πρόβλεψη ή έλεγχος ενός φαινομένου. Εκτός της μέτρησης ωστόσο, ο Oppenheim 
(1992) εισάγει και μία ακόμη παράμετρο, αυτή των αιτιών. 
    
 Για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις δύο αυτές παραμέτρους, δηλαδή τα γνωστικά 
φαινόμενα και τα αίτιά τους, ο Dr Oppenheim εξηγεί ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για τη σχεδίαση 
ερωτηματολογίων. Αυτές είναι η Περιγραφική ή Απογραφική και η Αναλυτική προσέγγιση. 
 Η Περιγραφική ή Απογραφική προσέγγιση στοχεύει στην μέτρηση. Η μέτρηση μπορεί, όταν αυτό 
είναι δυνατό, να αφορά το σύνολο ή συνηθέστερα ένα δείγμα του. Ένα ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο με 
περιγραφική μέθοδο δεν θα δώσει αποτελέσματα σχετικά με τα αίτια ενός αποτελέσματος, αλλά αριθμητικές 
σχέσεις συχνότητας κάποιας κατάστασης ή ομοιοτήτων μίας κατάστασης με μία άλλη.
 Η Αναλυτική προσέγγιση είναι καταλληλότερη για τη δόμηση ερωτήσεων που απαντούν στο 
ερώτημα “γιατί”. Με τον τρόπο αυτό μελετώνται οι σχέσεις μεταξύ κάποιων στοιχείων και οι διαδικασίες 
που ακολουθούνται για τη μετάβαση από μία κατάσταση σε μια άλλη.

 Σε μία πρακτικότερη προσέγγιση, η Taylor-Powell (1998) κατηγοριοποιεί τα είδη πληροφορίας που 
μπορούν να συλλέγουν μέσων ερωτηματολογίου σε τέσσερα είδη. Αυτά αφορούν τις γνώσεις, τις αξίες, τις 
συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά του κοινού στο οποίο απευθύνεται η έρευνα. 
 Επεξηγηματικά αναφέρει ότι οι ερωτήσεις που σχετίζονται με τις γνώσεις αφορούν στο τι γνωρίζει 
το κοινό, τι θεωρεί αληθές ή δεδομένο ή σε θέματα κατανόησης. Στο είδος των αξιών οι ερωτήσεις 
αναφέρονται σε ψυχολογικές καταστάσεις, σχετίζονται δηλαδή με τις αντιλήψεις, σκέψεις, συναισθήματα, 
απόψεις και εκτιμήσεις του κοινού. Όταν οι συλλεγόμενη πληροφορία σχετίζεται με συμπεριφορές, τότε 
η έρευνα επικεντρώνεται στις πράξεις και πρακτικές του κοινού στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον, 
ενώ ως χαρακτηριστικά αναφέρονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του κοινού (ηλικία, εκπαίδευση, 
επάγγελμα, εισόδημα κτλ) .Τέλος τονίζει ότι ο τύπος πληροφορίας που αποσκοπεί να συλλέξει μια ερώτηση 
θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος. 

 Για το λόγο αυτό πριν από την δημιουργία των ερωτήσεων, είναι απαραίτητο ο ερευνητής  να έχει 
μια πλήρως αποκρυσταλλωμένη άποψη για το τι ακριβώς θα πρέπει να ερευνήσει. Αυτό είναι ένα ζήτημα 
που συναντάται συχνά στη βιβλιογραφία και αναδεικνύεται ως καίριο,  αφού “το ερωτηματολόγιο δεν είναι 
άλλο από ένα εργαλείο συλλογής συγκεκριμένων πληροφοριών και επομένως, οι στόχοι του ερωτηματολογίου 
πηγάζουν από τη σχεδίαση της ερευνητικής διαδικασίας και διαμορφώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας” 
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*[1] Ο Dr Oppenheim (1992) τονίζει πως πριν ξεκινήσει η διαδικασία σχεδίασης του ερωτηματολογίου, 
θα πρέπει να αποφασιστεί ο στόχος του και οι θεωρίες οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν. Αυτά θα πρέπει εν 
συνεχεία να μετατραπούν σε λειτουργικούς στόχους, δηλαδή στην εξερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων 
και υποθέσεων. Μέσω των στόχων αυτών, ο ερευνητής μπορεί να καταλήξει σε μία λίστα παραγόντων οι 
οποίοι θα πρέπει να μετρηθούν, λαμβάνοντας πάντα υπ΄όψιν περιορισμούς χρόνου, πόρων κ.τ.λ.

3.1.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 Ο Oppenheim (1992) ορίζει ότι “ο σχεδιασμός ενός ερωτηματολογίου θα πρέπει να στοχεύει σε 
εκφραστική ακρίβεια, λογική συνοχή και αποτελεσματική χρήση των πόρων” (σελ. 7) ενώ στο ίδιο πλαίσιο, ο 
Gendall (1998) επαναλαμβάνει την άποψη της P. Labaw σύμφωνα με την οποία  το ερωτηματολόγιο δεν είναι 
απλώς μία σειρά ερωτήσεων και μία ερώτηση δεν είναι απλώς μία ακολουθία λέξεων. Αντίθετα, τονίζει ότι 
το ερωτηματολόγιο είναι μία δομή συνιστώμενη από πολλά επίπεδα τα οποία θα πρέπει να συνδυάζονται 
σε μία ολότητα, οι ιδιότητες της οποίας να είναι περισσότερες από αυτές των επιπέδων συνολικά. Δηλαδή 
ως σύστημα. Τα τέσσερα επιμέρους επίπεδα που ορίζει ως στοιχεία του συστήματος “ερωτηματολόγιο” 
είναι οι στόχοι όπως αναλύθηκαν παραπάνω, τα ερωτήματα, το λεξιλόγιο και η παρουσίαση.

 Ο Gendall μοντελοποιεί τη μεθοδολογία σχεδίασης ερωτηματολογίου ως ένα τρίγωνο, με γενικές 
αρχές στην κορυφή και εξειδικευμένες αρχές στη βάση. Στο σημείο της κορυφής του τριγώνου τοποθετείται 
η ιδέα της κατηγοριοποίησης του ερωτώμενου, και στην γραμμή της βάσης βρίσκονται συγκεκριμένοι 
κανόνες σύνταξης και γραφιστικής επιμέλειας. “Αυτή η αναπαράσταση”, εξηγεί,  “υποδηλώνει πως, στον 
σχεδιασμό ερωτηματολογίων υπάρχουν λίγοι γενικοί κανόνες οι οποίοι αναπτύσσονται σε περισσότερους, πιο 
συγκεκριμένους κανόνες.” (σελ. 1) Οι εξειδικευμένοι κανόνες σχεδίασης ερωτηματολογίου αναφέρονται 
στην επιλογή των ερωτημάτων, τη λεξιλογική χρήση και την επιμέλεια της παρουσίασης. 

3.1.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

 Οι E. McColl et al., (2001) αναφέρουν ότι η σύνταξη, η φρασεολογία και το πλαίσιο των ερωτημάτων 
ενός ερωτηματολογίου, συμπεριλαμβανομένων της επιλογής και της σειράς των διάφορων θεματικών 
ενοτήτων, μπορούν να έχουν μεγάλη επιρροή στη φύση και την ποιότητα των απαντήσεων.
 Οι L. de Greco et al., (1987) εισάγουν άλλη μία παράμετρο, αυτή της διατήρησης του ενδιαφέροντος 
του κοινού. Για το λόγο αυτό  αυτό προτείνουν οι σχετικότερες ερωτήσεις να τοποθετούνται στην αρχή 
του ερωτηματολογίου, ενώ οι λιγότερο σχετικές να τοποθετούνται στο τέλος. Επίσης προσθέτουν ότι οι 
προσωπικές ερωτήσεις και ερωτήσεις ευαίσθητου περιεχομένου είναι προτιμότερο να τοποθετούνται και 
αυτές προς το τέλος του ερωτηματολογίου. Οι αναλυτές χωρίζουν τα ερωτήματα που χρησιμοποιούνται 
σε ένα ερωτηματολόγιο σε δύο βασικά είδη ερωτημάτων, τα ερωτήματα κλειστού τύπου και τα ερωτήματα 
ανοιχτού τύπου. 
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3.1.2.1 Ερωτήματα ανοικτού τύπου

 Αυτά τα ερωτήματα επιτρέπουν στους ερωτώμενους να δίνουν τις δικές τους απαντήσεις, 
εκφράζοντας έτσι τις σκέψεις τους, απαιτούν όμως και περισσότερο χρόνο συμπλήρωσης. Ομοίως, σε 
ότι αφορά στην ανάλυση των αποτελεσμάτων τους, οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις είναι δυσκολότερο 
να αναλυθούν εξ αιτίας της πληθώρας των διαφορετικών τους αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα, καθώς 
οι απαντήσεις που μπορούν να δοθούν ποικίλουν, και εκφράζονται με τρόπο ελεύθερο, είναι πιθανό ο 
ερευνητής να οδηγηθεί σε συμπερασματικά λάθη. Έτσι, οι αναλυτές θεωρούν πως είναι συχνά προτιμότερο 
οι απαντήσεις να χρησιμοποιούνται αυτολεξεί και όχι περιληπτικά, προς αποφυγήν τέτοιων περιστατικών.

3.1.2.2 Ερωτήματα κλειστού τύπου

 Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα ερωτήματα οι πιθανές απαντήσεις των οποίων δίνονται στον 
συνεντευξιαζόμενο, ώστε εκείνος να επιλέξει εκείνη που προτιμά. Αν και η ανάλυσή τους είναι αρκετά 
απλή, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον σχεδιασμό τους, ώστε οι προτεινόμενες απαντήσεις να 
καλύπτουν όλο το φάσμα των δυνατών επιλογών, οι διαθέσιμες απαντήσεις να μην εμφανίζουν σημάδια 
προκατάληψης προς κάποια κατεύθυνση ενώ η επιλογή μιας απάντησης θα πρέπει να αποκλείει την 
επιλογή οποιασδήποτε άλλης, στην περίπτωση ερωτημάτων με μια μόνο δυνατή απάντηση. 
  Τα ερωτήματα κλειστού τύπου χωρίζονται σε πολλές μικρότερες υποκατηγορίες, ανάλογα με το 
είδος πληροφορίας που συλλέγουν, την φύση των διαθέσιμων δυνατών απαντήσεων κ.α Ανάλογα με το 
είδος συμπερασμάτων που επιζητεί, ο ερευνητής θα πρέπει να επιλέξει και το σωστό είδος ερωτήσεων 
κλειστού τύπου. “Γενικά”, αναφέρoυν, “η χρήση των ερωτημάτων κλειστού τύπου εξαρτάται από τη γνώση του 
ερευνητή σχετικά με το εύρος πιθανών απαντήσεων που θα λάβει.” (σελ. 584) 
 Στα ερωτήματα κλειστού τύπου όπου δίνονται δύο μόνο επιλογές για απάντηση, (ναι/όχι,  συμφωνώ/
διαφωνώ κ.τ.λ), η σειρά των δοσμένων επιλογών δεν φαίνεται να επηρεάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

3.1.3 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 “Το λεξιλόγιο καθορίζεται με τον προσδιορισμό του απευθυνόμενου κοινού.” *[2]

 Οι L. de Greco et al., (1987) ορίζουν αυτόν το προσδιορισμό διαχωρίζοντάς το σε ειδικευμένο ή 
μη ειδικευμένο κοινό. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι  όταν η έρευνα απευθύνεται σε ειδικούς ενός τομέα, 
επαγγελματίες ή φοιτητές, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι όροι της ορολογίας, προσέχοντας πάντα να 
αντιστοιχίζονται σωστά. 
 Από την άλλη, εάν το απευθυνόμενο κοινό δεν είναι ειδικευμένο στον τομέα της έρευνας ή αν η 
έρευνα αφορά στατιστικές πληροφορίες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι απλούστεροι δυνατοί όροι 
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και οι επιτηδευμένες λέξεις να αποφεύγονται. Για το λόγο αυτό προτείνουν πως ο ερευνητής θα πρέπει 
εξ’ αρχής να λαμβάνει υπ΄όψιν του τον τύπο του ερωτώμενου ο οποίος θα μπορούσε να του παράσχει τις 
καλύτερες και χρησιμότερες πληροφορίες.

3.1.4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
 
 Σύμφωνα με τον Gendall (1998) υπάρχουν στοιχεία που στηρίζουν την αντίληψη ότι η παρουσίαση 
του ερωτηματολογίου και η επιλογή εξωφύλλου, μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα πρόθεσης απάντησης. 
“Ωστόσο”, αναφέρει, “δεν έχουν εδραιωθεί κανόνες που να σχετίζονται με τις επιλογές αυτές ούτε κάποια 
εμπειρική μελέτη με χρήσιμα αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα.” (σελ. 33) 
 Οι E. McColl et al., (2001), υπερτονίζουν τη σημασία της εμφάνισης του ερωτηματολογίου 
αναφέροντας: “Ο προσεκτικός σχεδιασμός του ερωτηματολογίου, μειώνει τον κίνδυνο λαθών κατά την ερμηνεία 
των ερωτήσεων και απαντήσεων”. Αν και τα ευρήματα των πειραματικών μελετών όσων αφορά στη σχεδίαση 
ερωτηματολογίων είναι λιγοστά, πληθώρα ακαδημαϊκών άρθρων ασχολείται με το ζήτημα και σκιαγραφεί 
ένα θεωρητικό πλαίσιο. Με βάση αυτό το πλαίσιο, η εμφάνιση ενός ερωτηματολογίου μπορεί να επηρεάσει 
τις αποφάσεις των ερωτώμενων σε πολλά από τα στάδια της διαδικασίας, από το ενδιαφέρον για την 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ως την αξιολόγηση της εμπειρίας συμπλήρωσης και την προθυμία του 
να το επαναλάβει εν εύθετο χρόνω. Η συνοχή στην παρουσίαση της οπτικής πληροφορίας και η κατανόηση 
και εφαρμογή μιας “γραφικής, μη περιγραφικής γλώσσας (graphic non verbal language),  όπως η διάταξη της 
πληροφορίας και άλλων οπτικών φαινομένων, όπως το χρώμα και η τονικότητα, είναι στοιχεία απαραίτητα για 
την επιτυχία των ερωτηματολογίων.” (σελ. 3 από 6)

3.1.5 ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

 Η Ellen Taylor-Powell (1998) επιδοκιμάζει την πρόταση των Salant και Dillman(1994), σύμφωνα με 
την οποία πριν τη χρήση ενός ερωτηματολογίου από το κοινό, ο ερευνητής θα πρέπει να εξετάσει εάν κάθε 
ερώτημα ξεχωριστά, αλλά και όλο το ερωτηματολόγιο ως σύνολο, απαντούν ικανοποιητικά τα παρακάτω 
ερωτήματα: 

- Κάθε ερώτημα μετρά αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε;
- Το κοινό κατανοεί όλες τις λέξεις του ερωτηματολογίου;
- Το κοινό στο σύνολό του, αντιλαμβάνεται τα ερωτήματα με τον ίδιο τρόπο;
- Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου προσφέρουν απαντήσεις οι οποίες καλύπτουν το κοινό στο σύνολό του;
- Δημιουργεί το ερωτηματολόγιο μια θετική εντύπωση και προθυμία στο κοινό;
- Είναι οι ερωτήσεις από τις οποίες το κοινό μπορεί να διαλέξει σωστές;
- Υπάρχει κάποιο σημείο του ερωτηματολογίου όπου να φαίνεται προκατάληψη, από την πλευρά του
   ερευνητή;
 Σχετικά με την αξιολόγηση, ο Dr Bram Oppenheim (1992) θεωρεί πως, καθώς το ερωτηματολόγιο δεν 
είναι άλλο από ένα εργαλείο λήψης μετρήσεων στο πλαίσιο μίας συγκεκριμένης ερευνητικής διαδικασίας, 
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η βασικότερη μορφή αξιολόγησης ενός ερωτηματολογίου θα πρέπει να είναι ο έλεγχος του συνόλου της 
διαδικασίας εξερεύνησης ενός δεδομένου ζητήματος.

3.1.6 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 Οι E. McColl et al., (2001) υποστηρίζουν την άποψη πως, η απόφαση του ερωτώμενου να 
συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που του προτείνεται εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για το λόγο 
αυτό υποστηρίζουν πως οι υποψήφιοι συνεντευξιαζόμενοι θα πρέπει κατ’ αρχάς να μπορούν και να θέλουν 
να συμμετάσχουν στην έρευνα, ενώ το κόστος συμμετοχής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα οφέλη. 
 Η σχετικότητα, σημασία και ενδιαφέρον του συνεντευξιαζόμενου για την έρευνα είναι από τους 
βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή σε μία έρευνα, ιδιαίτερα όταν αυτή γίνεται με 
αποστολή των ερωτηματολογίων ταχυδρομικώς ή διαδικτυακώς. 
 Η προσωπική ή τηλεφωνική επαφή με τον συνεντευξιαζόμενο πριν την συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου είναι μια πολιτική που εφαρμόζεται από πολλούς ερευνητές, μέθοδος η 
αποτελεσματικότητα της οποίας επιβεβαιώνεται και από ανεξάρτητες έρευνες. Η έκταση του 
ερωτηματολογίου και η ανωνυμία δεν φαίνεται να επηρεάζουν την απόφαση των ερωτηθέντων.

3.1.7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 Στη σχετική τους έρευνα οι E. McColl et al., (2001) αναφέρουν πως τα ευρήματα δείχνουν ότι δεν 
υπάρχει συγκεκριμένη φόρμουλα σχεδίασης ερωτηματολογίων και διεξαγωγής της έρευνας. Ο ερευνητής, 
θα πρέπει να λάβει υπ όψιν τον στόχο της κάθε μελέτης, το πληθυσμιακό δείγμα και τους διαθέσιμους 
πόρους, ενώ συχνά τομές ανάμεσα στο ιδανικό και το δυνατό είναι απαραίτητες. Σε ότι αφορά στην 
δημιουργία των ερωτημάτων και των θεματικών ενοτήτων του ερωτηματολογίου,  οι ερευνητές  θα πρέπει 
να λαμβάνουν υπ’ όψιν ότι οι ερωτηθέντες ακολουθούν μια ποικιλία γνωστικών διαδικασιών, ώστε να 
σχηματίσουν τις απαντήσεις τους. 
 Το μοντέλο “ανάλυσης καθηκόντων” (task analysis model), η θεωρία κοινωνικής συναλλαγής και 
οι θεωρίες αντίληψης και νόησης, θα πρέπει να συνυπολογίζονται στη λήψη αποφάσεων για τη σχεδίαση 
των ερωτηματολογίων, και τις στρατηγικές παράδοσης και επιστροφής τους. Μεγάλη έμφαση θα πρέπει 
να δίνεται στην ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης προσπάθειας για την αξιολόγηση και την διεξαγωγή 
συμπερασμάτων από τις δοθείσες απαντήσεις και τα συλλεγμένα δεδομένα.

3.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΚΡΟΑΤΩΝ 

 Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η έρευνα που αφορά στις ανάγκες του κοινού μίας συνεδριακής 
εκδήλωσης. Πιο συγκεκριμένα η  έρευνα Α επικεντρώνεται στις ανάγκες των ακροατών σε σχέση με τα 
καθίσματα συνεδρίων και της χωροταξικής τους διάταξης στις αίθουσες εκδηλώσεων. 
 Στο ξεκίνημα της ενότητας η θεωρία σχετικά με την σχεδίαση ερωτηματολογίου μπαίνει σε 
εφαρμογή, πραγματοποιείται η ερευνητική διαδικασία και τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας. Από τα αποτελέσματα αυτά θα διεξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τους περιορισμούς, τις 

86

Κεφάλαιο 3ο |  Εφαρμογή Α: Ανάγκες Ακροατών



ανάγκες και τους λοιπούς παράγοντες που θα ληφθούν υπ’ όψιν στη σχεδιαστική διαδικασία, σχετικά με τις 
ανάγκες των ακροατών.

3.2.1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Α

 Στο παρακάτω κομμάτι περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης του ερωτηματολογίου Α για τις ανά-
γκες των ακροατών με βάση την θεωρία και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν στην παραπάνω ενότητα. 
Με βάση τα στοιχεία που κρίνονται χρήσιμα για την σχεδίαση και αφορούν στην χρήση των καθισμάτων 
από τους ακροατές, σχηματοποιείται ένα σύνολο ζητημάτων προς προσδιορισμό και αξιολόγηση. 

 Στόχος της έρευνας είναι ο εντοπισμός πρακτικών προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζουν οι 
ακροατές κατά τη διάρκεια μίας διάλεξης, σε σχέση πάντα με τα καθίσματα συνεδρίων και του στησίματός 
τους στο χώρο. Αυτά αφορούν θέματα άνεσης, ορατότητας και ακουστικής, εργονομίας, αποστάσεων και 
του αισθήματος ασφάλειας. Στο απευθυνόμενο κοινό περιλαμβάνεται οποιοσδήποτε θα μπορούσε να 
αποτελεί κοινό κάποιας διάλεξης, ομιλίας ή συνεδρίου. Για το λόγο αυτό θεωρείται ότι το κοινό αποτελείται 
από άτομα ηλικίας από 15 ετών και πάνω, ανεξαρτήτως εκπαίδευσης και επαγγελματικής απασχόλησης. 
Το κοινό αυτό δεν θεωρείται ότι είναι εξοικειωμένο με την διαδικασία στησίματος των καθισμάτων ή με 
οποιουδήποτε είδους εξειδικευμένη ορολογία.   

 Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει σαν στόχο να κατανοήσει τις ανάγκες και τους προβληματισμούς 
του κοινού μίας διάλεξης ή ενός συνεδρίου. Επομένως η θεματολογία των ερωτημάτων περιστρέφεται 
γύρω από την θέση του κάθε ερωτώμενου στην αίθουσα, την ορατότητα από το σημείο αυτό αλλά και τις 
προσωπικές του σκέψεις γύρω από τις αποστάσεις και τον γενικότερο τρόπο τοποθέτησης των καθισμάτων 
στην αίθουσα. Τα παραπάνω ζητήματα προσεγγίζονται τόσο από την σκοπιά της άνεσης, όσο και από την 
σκοπιά της ασφάλειας.  Τα δεδομένα αυτά ερευνώνται σε σχέση με τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του 
κάθε ακρoατή, των τυχών ειδικών απαιτήσεων που αυτός έχει, αλλά και την προσωπική του άποψη σε 
σχέση με την εμπειρία παρακολούθησης μίας τέτοιας εκδήλωσης.   
 Τα γενικά ερωτήματα βρίσκονται στην αρχή, ενώ εκείνα που έχουν να κάνουν με ποιο προσωπικά 
ζητήματα, όπως το φυσιολογικά χαρακτηριστικά, βρίσκονται στο τέλος. Το ερωτηματολόγιο οργανώνεται 
γενικά σε ερωτήματα κλειστού τύπου, εκτός από το τελευταίο ερώτημα, το οποίο δίνει στον ακροατή την 
δυνατότητα να παραθέσει οποιοδήποτε σχόλιο κρίνει εκείνος ως χρήσιμο ή σχετικό.  
 Τα ερωτήματα χωρίζονται στα περιγραφικά και τα ερωτήματα αξιολόγησης. Τα περιγραφικά 
ερωτήματα αφορούν στο είδος της εκδήλωσης, την θέση του ερωτώμενου και τα στοιχεία του, ενώ τα 
ερωτήματα αξιολόγησης σχετίζονται με τις απόψεις του συνεντευξιαζόμενου σχετικά μα τα καθίσματα και 
την διαρρύθμιση τους στο χώρο.      

 Οι δοθείσες δυνατές απαντήσεις κάθε ερωτήματος αξιολόγησης είναι πέντε. Ο σταθερός αριθμός 
δυνατών απαντήσεων επίσης βοηθά στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε 
ώστε το περιεχόμενο της κάθε απάντησης να είναι διακριτό από τα άλλα, αλλά και να υπάρχει ισορροπία 
στην κλίμακα αξιολόγησης (για κάθε αρνητική βαθμολογία να υπάρχει και η αντίστοιχη θετική και 
αντίστροφα.)  
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 Καθώς το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε άτομα διαφόρων ηλικιών αλλά και διαφορετικών 
επαγγελματικών υποβάθρων, το λεξιλόγιο διατυπώνεται σε γλώσσα καθημερινή και αποφεύγεται η χρήση 
κάθε είδους ορολογίας. 
 Σε ότι αφορά στην παρουσίαση του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε μία ουδέτερη γραμμα-
τοσειρά. Τα ερωτήματα ξεχωρίζουν με έντονη γραφή. Σε οποιοδήποτε σημείο οι απαιτήσεις αλλάζουν 
σε σχέση με τα προηγούμενα, δίνονται διευκρινιστικές οδηγίες σε πλάγια γραφή. Με τον τρόπο αυτό 
επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή σαφήνεια και η αποφυγή τυχών παρερμηνείας των ζητουμένων. Η χρήση 
έντονων γραφικών αποφεύχθηκε ενώ στο τέλος τοποθετήθηκε το σήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το 
οποίο κρίθηκε ότι θα παρείχε μεγαλύτερο κύρος στο ερωτηματολόγιο και την έρευνα, ενώ θα βοηθούσε 
και στην αίσθηση εμπιστοσύνης του συνεντευξιζόμενου, αυξάνοντας έτσι την πρόθεση απάντησης.

3.2.2 ΈΡΕΥΝΑ Α

 Σε αυτή την παράγραφο μελετώνται οι ανάγκες των ακροατών μίας συνεδριακής εκδήλωσης. Σε 
πρώτο στάδιο θα γίνει μία διαλογή ανάλογα με την θέση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με ζητήματα ασφάλειας, ορατότητας και προσβασιμότητας. Καθώς η ορατότητα 
θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάζεται και να αλλάζει σε συνάρτηση με το ύψος, αυτό θα προσμετράται 
στην διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ορατότητα. Στην συνέχεια ζητήματα προσωπικών 
απαιτήσεων και αντιλήψεων, όπως η άνεση ενός καθίσματος, θα μελετηθούν σε αντιδιαστολή με το ύψος 
των συμμετεχόντων. Τέλος, τα σχόλια θα αξιολογηθούν ξεχωριστά, θα μελετηθεί η σχετικότητά τους και θα 
αναλυθούν αντιστοίχως.

3.2.2.1 Το Δείγμα

 Το συνέδριο που μελετήθηκε πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, σε αίθουσα με 
πακτωμένα καθίσματα σε θεατρική διάταξη. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε στους συνέδρους κατά τη 
διάρκεια του δευτέρου διαλείμματος μετά από 90 λεπτά συνεχούς παρακολούθησης, και τρεις ώρες μετά 
την έναρξη του συνεδρίου. Ο χρόνος αυτός κρίνεται ικανοποιητικός για την διεξαγωγή αντικειμενικών 
συμπερασμάτων για την άνεση και χρηστικότητα των καθισμάτων. Συνολικά, συλέγχθησαν σαράντα εννέα 
(49) ερωτηματολόγια. 
 Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3.1,  η αίθουσα οργανώνεται σε ένα μόνο διάζωμα καθισμάτων, με 
διαδρόμους εμπρός, πίσω, αριστερά και δεξιά. Το τραπέζι των ομιλητών είναι τοποθετημένο στην αριστερή 
πλευρά της εξέδρας, ενώ υπάρχουν δύο έξοδοι, κάτω και πίσω δεξιά, σε σχέση με τον προσανατολισμό 
των καθισμάτων. Η αίθουσα είναι διαμορφωμένη σε κεκλιμένο επίπεδο, με καθίσματα σε μόνιμη διάταξη 
κλασσικού  θεατρικού τύπου, τα οποία διαθέτουν και έδρες σημειώσεων. Τα καθίσματα είναι επενδεδυμένα 
με ύφασμα σκούρας απόχρωσης (εικόνα 3.1).
 Επειδή τα καθίσματα που χρησιμοποιούνται στο Μουσείο Μπενάκη είναι πακτωμένα και 
πανομοιότυπα, θεωρείται ότι οι αποκλίσεις στις απαντήσεις θα οφείλονται στην διαφορετική θέση κάθε 
συνέδρου και σε προσωπικές πεποιθήσεις σχετικά με ζητήματα άνεσης και προσβασιμότητας. Καθώς ο 
παράγοντας που αφορά στις προσωπικές πεποιθήσεις δεν είναι αντικειμενικός ή μετρήσιμος η επεξεργασία 
των ερωτηματολογίων Α: Ακροατών θα γίνει αρχικά με βάση την θέση των ερωτηθέντων. 
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 Για την μεγαλύτερη κατανόηση του δείγματος κοινού αλλά και την καλύτερη επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, σχεδιάστηκε και ένα διάγραμμα κατανομής ύψους (βλ. Παράρτημα)
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εικόνα 3.1:  Άποψη της αίθουσας εκδηλώσεων

καθίσματα

έξοδος

έξοδος

τραπέζι ομιλητών
οθόνη προβολών

διάγραμμα 3.1:  Γραφική αναπαράσταση της αίθουσας  

Μέση Αριστερά   5

Πίσω Αριστερά   5

Εμπρός Αριστερά  0

Μέση Κεντρικά   6

Πίσω Κεντρικά   8

Εμπρός Κεντρικά  3

Μέση Δεξιά 6

Πίσω Δεξιά 11

Εμπρός Δεξιά 5

Πίνακας 3.1

καθίσματα

έξοδος

έξοδος

τραπέζι ομιλητών
οθόνη προβολών

διάγραμμα 3.2: Γράφημα χωροθέτησης συνέδρων

3.2.2.2 Έρευνα με βάση την θέση
 
 Μέσα από την διαδικασία διαλογής των ερωτηματολογίων προκύπτει μία χωροθέτηση των συνέδ-
ρων η οποία συσσωρεύεται κυρίως προς την πίσω και δεξιά πλευρά της αίθουσας, όπως φαίνεται και στο  
αντίστοιχο διάγραμμα (διάγραμμα 3.2). Στον πίνακα 3.1 η χωροθέτηση παρουσιάζεται και αριθμητικά.  
Θεωρείται ότι το πλήθος των ακροατών έχει σχηματιστεί σε συνάρτηση κυρίως με τα σημεία εισόδου. 
Εμπρός αριστερά κάθονταν οι ομιλητές πριν ή/και μετά την ομιλία τους, και επομένως η απουσία ακροατών 
είναι δικαιολογημένη (Τα ερωτηματολόγια δεν δόθηκαν στους ομιλητές του Συνεδρίου.)



 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο τρόπος που οργανώθηκε η πληροφορία για την εξέταση του 
πρώτου σκέλους της έρευνας, δηλαδή τη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ορατότητα, την 
προσβασιμότητα και την αίσθηση ασφάλειας μέσα στην αίθουσα, σε συνάρτηση του ύψους και της θέσης 
των συνέδρων. Σε κάθε ομάδα απαντήσεων παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συνέδρων σε κάθε ερώτημα, 
ενώ από κάτω βρίσκονται τα σχόλιά τους σε σχέση με το εξεταζόμενο ζήτημα, δηλαδή την χωροταξική 
οργάνωση της αίθουσας. Για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, το 
διάζωμα των καθισμάτων χωρίστηκε σε εννέα νοητά υποδιαζώματα, όπως αυτά διαχωρίστηκαν και στον 
πίνακα 3.1.
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Γ. Ορατότητα  Ζ. Έξοδος Θ. Ύψος       Ι. Υποβοήθηση

1. Πολύ Καλή  Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι
2. Πολύ Καλή  Εύκολη  2. 1.50 - 1.65  Όχι
3. Καλή   Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι

1. Καλή   Εύκολη  2. 1.50 - 1.65  Όχι
2. Καλή   Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι
3. Πολύ Καλή  Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι
4. Πολύ Καλή  Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι    
5. Πολύ Καλή  Εύκολη  2. 1.50 - 1.65  Όχι   
Σχόλια: 
2. "Θα ήθελα να υπάρχει διάδρομος και στο μέσον της αίθουσας."

1. Καλή   Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι
2. Καλή   Δύσκολη 2. 1.50 - 1.65  Όχι
3. Καλή   Δύσκολη 3. 1.66 - 1.75  Όχι
4. Καλή   Δύσκολη 4. 1.76 - 1.85  Όχι
5. Καλή    Δύσκολη 3. 1.66 - 1.75  Όχι

1. Καλή    Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι
2. Καλή   Δύσκολη 4. 1.76 - 1.85  Όχι
3. Πολύ Καλή  Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι
4. Πολύ Καλή  Εύκολη  2. 1.50 - 1.65  Ναι (βοηθητικό εξοπλισμό)
5. Καλή   Εύκολη  2. 1.50 - 1.65  Όχι
6. Καλή   Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι 

1. Πολύ Καλή  Εύκολη  2. 1.50 - 1.65  Όχι
2. Καλή   Δύσκολη 2. 1.50 - 1.65  Όχι
"Διαγώνια οπτική από
 την οθόνη προβολής"
3. Καλή   Δύσκολη 2. 1.50 - 1.65  Όχι    
4. Πολύ Καλή  Δύσκολη 2. 1.50 - 1.65  Όχι
5. Καλή   Δύσκολη 4. 1.76 - 1.85  Όχι
"Λοξή εικόνα"
6. Καλή   Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι    
Σχόλια: 
2. "Χρειάζεται διάδρομος στο κέντρο για την ευκολότερη είσοδο και έξοδο"
3. "Δεν υπάρχει μεσαίο διάζωμα και όσοι θέλουν να βγούν από την αίθουσα πρέπει να ενοχλήσουν ολόκληρη την σειρά."
4. "Είναι πολύ μεγάλες οι σειρές και όποιος κάθεται στο κέντρο δεν έχει αυτονομία κινήσεων κατά την διάρκεια της εκδήλωσης."

1. Καλή   Δύσκολη 3. 1.66 - 1.75  Όχι
2. Καλή   Δύσκολη 4. 1.76 - 1.85  Όχι
3. Πολύ Καλή  Εύκολη  2. 1.50 - 1.65  Όχι
4. Καλή   Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι
5. Καλή   Εύκολη  2. 1.50 - 1.65  Όχι
Σχόλια: 
4. "Να υπάρχει ενδιάμεσος διάδρομος, κενό με τον διπλανό και υποπόδιο"
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Πίνακας 3.2



 Σε ότι αφορά στην ορατότητα, από την μελέτη του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι σε κάθε 
περίπτωση η ορατότητα δεν συνδέεται με το ύψος των συμμετεχόντων. Αν και σε ένα από τα υποδιαζώματα 
(Πίσω Κέντρο), τα δύο ψηλότερα άτομα δήλωσαν ότι είχαν και την καλύτερη οπτική, το γεγονός 
θεωρείται τυχαίο αφού δεν σημειώθηκαν αντίστοιχες συνδέσεις μεταξύ ύψους και ορατότητας, ούτε στο 
συγκεκριμένο διάζωμα, αλλά ούτε και σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία ύψους. Αντίθετα, σε καθένα 
από τα υποδιαζώματα, οι δείκτες της ορατότητας παρουσιάζουν μία ομοιογένεια, γεγονός που οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι η ορατότητα εξαρτάται από την θέση του καθίσματος στην αίθουσα και όχι από το 
ύψος του θεατή. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τα σχόλια των θεατών, σε σχέση με το ζήτημα αυτό. 
Σημειώνεται ότι τα σχόλια αυτά σχετίζονται με την γωνία από την οθόνη προβολής. 
 Για λόγους ευκολίας η επεξεργασία έγινε με βάση τα αριθμητικά δεδομένα, με τιμές/ βαθμούς 
από το ένα έως το πέντε. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα, οι τιμές κυμαίνονται από 4 ως 4.6, ενώ από 
τους πίνακες βλέπουμε ότι η χαμηλότερη βαθμολογία για την ορατότητα είναι το 3 (Μέτρια Ορατότητα), 
βαθμολογία μάλιστα που δόθηκε μία μόνο φορά. 
 Από το διάγραμμα (διάγραμμα 3.3) παρατηρούμε ότι η καλύτερη ορατότητα σημειώθηκε στις 
μπροστινές σειρές (υποδιαζώματα Εμπρός Κεντρικά και Εμπρός Αριστερά) με βαθμολογία 4.6/5 σε 
κάθε περίπτωση. Αμέσως μετά σε βαθμολογία ήρθαν τα μεσαία διαζώματα (Μέση Αριστερά και Μέση 
Κεντρικά) με όμοια και εδώ βαθμολογία, 4.3/5 για κάθε διάζωμα. Τέλος τα διαζώματα Πίσω Αριστερά και 
Πίσω Κεντρικά, με συγκλίνουσες βαθμολογίες 4.2/5 και 4.25/5 αντίστοιχα. Από τα παραπάνω προκύπτει 
μία ξεκάθαρη κλιμάκωση της ορατότητας σε συνάρτηση με την κάθετη απόσταση από την εξέδρα των 
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Γ. Ορατότητα  Ζ. Έξοδος Θ. Ύψος       Ι. Υποβοήθηση

1. Πολύ Καλή  Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι
2. Καλή   Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι
3. Καλή   Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι
"Ψηλός Μπροστά"
4. Καλή   Δύσκολη 2. 1.50 - 1.65  Όχι
5. Καλή   Δύσκολη 2. 1.50 - 1.65  Όχι
6. Καλή   Δύσκολη 2. 1.50 - 1.65  Όχι
7. Πολύ Καλή  Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι
8. Καλή   Εύκολη  2. 1.50 - 1.65  Όχι

1. Καλή   Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι
2. Καλή   Εύκολη  2. 1.50 - 1.65  Όχι
3. Μέτρια  Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι
"λόγω απόστασης 
από την οθόνη 
προβολής και 
παρεμβολής του 
μπροστινού συνέδρου"
4. Καλή   Εύκολη  4. 1.76 - 1.85  Όχι
5. Καλή   Εύκολη  2. 1.50 - 1.65  Όχι
6. Πολύ Καλή  Εύκολη  2. 1.50 - 1.65  Όχι
7. Καλή   Εύκολη  3. 1.66 - 1.75  Όχι
8. Καλή   Εύκολη  2. 1.50 - 1.65  Όχι
9. Καλή   Εύκολη  2. 1.50 - 1.65  Όχι
10. Καλή   Εύκολη  5. 1.86 - 1.95  Όχι
11. Καλή   Εύκολη  2. 1.50 - 1.65  Όχι



ομιλητών και την οθόνη προβολών. 
 Παράλληλα όμως στα υποδιαζώματα Μέση Δεξιά και Πίσω Δεξιά παρατηρείται και μία έντονη 
διαφοροποίηση από αυτό το μοτίβο. Βλέπουμε ότι η βαθμολογία στα δύο αυτά υποδιαζώματα είναι αισθητά 
χαμηλότερη από αυτήν των άλλων διαζωμάτων κοινής απόστασης. Από αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό 
με τα σχόλια του κοινού περί “διαγώνιας οπτικής” και “λοξής εικόνας” *[3] προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι 
βαθμολογίες αυτές οφείλονται ακριβώς στην γωνία από το τραπέζι ομιλητών και την οθόνη προβολών, και 
τον τρόπο που αυτή δεν φαίνεται να συμπίπτει με το εύρος ορατότητας του κοινού. 
 Διαγραμματικά πάντως μπορούμε να δούμε ότι τόσο η οθόνη προβολής όσο και το τραπέζι των 
ομιλητών είναι μέσα στο εύρος ορατότητας, και μάλιστα εντός του τόξου των 124 μοιρών. Αυτή η απόκλιση 
πληροφορίας μπορεί να οφείλεται στο ότι στο γράφημα δεν προσμετράται η θέση κάθε συνεντευξιαζόμενου 
σε κάθε διάζωμα, αλλά το κέντρο του διαζώματος αυτού. Επιπλέον, κανένα από τα σχόλια δεν αφορούσαν 
την ορατότητα προς τους ομιλητές, αλλά εντοπίζονταν προς την προβαλλόμενη πληροφορία. Υποθέτουμε  
επομένως ότι όχι τόσο η θέση του καθίσματος από μόνη της, όσο η κάθετη προβολή της πληροφορίας 
και η σχέση μεταξύ θέσης οθόνης και θέσης καθίσματος είναι η πηγή του προβλήματος. Πράγματι, τα 
τόξα κόκκινου χρώματος στο διάγραμμα καταδεικνύουν την περιορισμένη οπτική πρόσβαση από αυτά τα 
υποδιαζώματα προς την οθόνη προβολών. 
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διάγραμμα 3.3: Ορατότητα διάγραμμα 3.4:  Πρόσβαση και Ασφάλεια

έξοδος

έξοδος

τραπέζι ομιλητών
οθόνη προβολών

4.6 4.6

4.3 4.3

4.14.2 4.25

-

4

καθίσματα

62
94

καθίσματα

έξοδος

έξοδος

τραπέζι ομιλητών
οθόνη προβολών

100% 100%

80% - 20% 20% - 80%

100%60% - 40% 60% - 40%

30% - 70%

*[3] Πίνακας 3.2, Μέση Δεξιά, Απαντήσεις 3 και 5, στήλη Γ. Ορατότητα, σελίδα _

 To ζήτημα της ασφάλειας, με την έννοια της ασφαλούς και έγκαιρης εκκένωσης του χώρου σε 
περίπτωση ανάγκης και το ζήτημα της προσβασιμότητας μελετήθηκαν ταυτόχρονα μέσα από την ίδια 
διαδικασία. Τα σχετικά ερωτήματα ζητούσαν από τους συνεντευξιαζόμενους να δώσουν την άποψή τους 
σχετικά με το αν θεωρούν ότι μπορούν να φτάσουν εύκολα και  γρήγορα από την θέση τους στην έξοδο 
της αίθουσας. 
 Η ερώτηση ήταν κλειστού τύπου με δύο δυνατές απαντήσεις, ναι ή όχι. Και σε αυτή την περίπτωση 
ο διαχωρισμός έγινε με βάση την θέση του καθίσματος στην αίθουσα. Στο αντίστοιχο διάγραμμα φαίνονται 



οι θετικές και αρνητικές απαντήσεις του κοινού σε ποσοστά, ανάλογα με το υποδιάζωμα στο οποίο ανήκαν. 
Οι θετικές απαντήσεις σημαίνονται με πράσινο χρώμα ενώ οι αρνητικές με κόκκινο (διάγραμμα 3.4). Το 
σύνολο των απαντήσεων επί του θέματος, όπως και το σύνολο όλων των απαντήσεων του ερωτηματολογίου 
μπορεί να βρεθεί στο παράρτημα αυτής της διπλωματικής.
 Όπως μπορεί να παρατηρήσει ο αναγνώστης, τα διαζώματα που βρίσκονται στα άκρα του βασικού 
σχηματισμού είναι και αυτά με τις περισσότερες θετικές απαντήσεις. Για τα υποδιαζώματα που βρίσκονται 
εμπρός αλλά και για το υποδιάζωμα “Πίσω Δεξιά” οι απαντήσεις είναι στο σύνολό τους θετικές. Αυτό 
θεωρείται ότι συμβαίνει λόγω της μικρής απόστασης από τις εισόδους της αίθουσας και ιδιαίτερα στην 
περίπτωση των μπροστινών υποδιαζωμάτων, λόγω της απουσίας καθισμάτων εμπρός του συμπλέγματος. 
Η απουσία καθισμάτων στο πλάι των υποδιαζωμάτων δεν φαίνεται να διευκολύνει ιδιαίτερα την είσοδο 
και την πρόσβαση στην περίπτωση των αριστερών διαζωμάτων, μάλλον λόγω της μη ύπαρξης εισόδου 
στην αριστερή πλευρά της αίθουσας. Μάλιστα, τα “Πίσω Αριστερά” και “Πίσω Κεντρικά” διαζώματα, έχουν 
ακριβώς το ίδιο ποσοστό θετικών και αρνητικών απαντήσεων, παρά το ελεύθερο άκρο του πρώτου από 
αυτά. Σε κάθε περίπτωση, το “Μεσαίο Κεντρικά” διάζωμα παρουσιάζει την μεγαλύτερη δυσκολία στην 
πρόσβαση, αφού δεν πρόσκειται σε κανέναν διάδρομο και είναι το πιο απομακρυσμένο από κάθε έξοδο. 
  Ο αριθμός των ατόμων με ανάγκη για χρήση βοηθητικού εξοπλισμού κίνησης δεν ήταν αμελητέος 
-ένας από τους 49, σχεδόν 2%- όμως λόγω του μικρού δείγματος δεν θεωρείται επαρκής για την διεξαγωγή 
ασφαλών συμπερασμάτων. Πάντως, το άτομο αυτό δήλωσε ευκολία πρόσβασης -αν και η θέση του ήταν 
στο διάζωμα με τις περισσότερες αρνητικές απαντήσεις-. 

 Αυτό το κομμάτι της έρευνας συγκέντρωσε επιπλέον τα περισσότερα ελεύθερα σχόλια, αφού  
μεγάλος αριθμός των σχολίων αφορούσε ζητήματα πρόσβασης. Συγκεκριμένα, 25% του συνόλου σχολίων 
αφορούσε στην έλλειψη κεντρικού διαδρόμου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το  60% των σχολίων 
αυτών προέρχονται από το διάζωμα “Μέση Δεξιά” και το υπόλοιπο 40% από τα “Εμπρός Δεξιά” και “Πίσω 
Αριστερά”, και όχι από το διάζωμα με τους χαμηλότερους δείκτες προσβασιμότητας. Η έλλειψη σχολίων 
από το εν λόγω διάζωμα μπορεί να είναι τυχαία, ενώ και τα διαζώματα “Μέση Δεξιά” και “Πίσω Αριστερά” 
έχουν επίσης χαμηλούς δείκτες προσβασιμότητας -30% και 40% αντίστοιχα-. Εντύπωση ωστόσο προκαλεί 
το συγκεκριμένο σχόλιο προερχόμενο από ένα διάζωμα 100% -με βάση τα ευρήματα- προσβάσιμο. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να δείχνει ότι η έλλειψη ενδιάμεσου διαδρόμου είναι προβληματική, όχι μόνο για λόγους 
ασφάλειας και πρόσβασης, αλλά και λόγω της δυσφορίας που προκαλεί η έλλειψή του στα μέλη εκείνα 
του κοινού τα οποία κάθονται σε ακριανά καθίσματα κοντά στις εξόδους, λόγω της συχνής διάβασης των 
άλλων θεατών.

3.2.2.3 Έρευνα με βάση τις προσωπικές αντιλήψεις

  Το δεύτερο κομμάτι αυτής της έρευνας έχει να κάνει με τις προσωπικές απόψεις των ακροατών για 
ζητήματα άνεσης, και αφορά στην άνεση των καθισμάτων και τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται 
μεταξύ των καθισμάτων, ώστε αυτά να θεωρούνται “βολικά”. Καθώς η άνεση δεν είναι μετρήσιμο μέγεθος, 
και στην βιβλιογραφία δεν βρέθηκε κάποιος καταληκτικός ορισμός της, θεωρείται ότι η άνεση είναι ένα 
υποκειμενικό μέγεθος, που βασίζεται στις αντιλήψεις και τις συνήθειες του χρήστη. Για το λόγο αυτό δεν 
θεωρείται χρήσιμη η αντιδιαστολή απόψεων και φύλου για την συγκεκριμένη έρευνα. Ωστόσο το ύψος σαν 
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μέγεθος ενδεχομένως επιδρά στην αντίληψη περί άνεσης σταθερού μη προσαρμοζόμενου καθίσματος και 
για τον λόγο αυτό θα μετρηθεί. 

 Στα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας σε σχέση με τις 
εντυπώσεις των ακροατών σε ότι αφορά τις αποστάσεις κάθε καθίσματος με το κάθισμα εμπρός του 
(διάγραμμα 3.5), τις αποστάσεις ανάμεσα σε κάθε κάθισμα και το κάθισμα που βρίσκεται δίπλα του (διάγραμμα 
3.6) και το βαθμό άνεσης που προσφέρει το κάθισμα (διάγραμμα 3.7). Τα καθίσματα βαθμολογήθηκαν σε 
πενταβάθμια κλίμακα όπου το “1” αντιστοιχεί σε κάθισμα “πολύ άβολο” και το πέντε σε κάθισμα “πολύ βολικό”. 
Σε αυτήν την πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων, το ύψος δεν λαμβάνεται υπόψιν. Τα προαναφερόμενα 
διαγράμματα παρέχουν μία γενική εικόνα των απόψεων των ακροατών για τα εν λόγω μεγέθη.
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διάγραμμα 3.5: Απόσταση Σειρών διάγραμμα 3.6: Απόσταση Καθισμάτων



 Μελετώντας την συνάφεια μεταξύ των απόψεων των θεατών για την άνεση των καθισμάτων και 
την απόσταση μεταξύ των σειρών των καθισμάτων παρατηρούμε ότι ενώ η αντίληψη του καθίσματος ως 
“άνετου“ μεγαλώνει με την αύξηση του ύψους, δεν υπάρχει αντίστοιχη σαφής σχέση μεταξύ ύψους και 
αντίληψης της απόστασης μεταξύ των σειρών των καθισμάτων. Πράγματι, όπως φαίνεται στον πίνακα  3.3  
το ποσοστό του κοινού που έβαλε υψηλότερη βαθμολογία στην άνεση του καθίσματος συγκεντρώνεται  
στα μεγαλύτερα ύψη. Από την άλλη, σε ότι αφορά την απόσταση μεταξύ των σειρών των καθισμάτων, 
παρατηρείται ότι το σύνολο των υψηλότερων ακροατών την θεωρεί ικανοποιητική, ενώ οι απόψεις 
διίστανται στα μικρότερα ύψη. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι το μέγεθος αυτό δεν σχετίζεται με το ύψος, 
αλλά περισσότερο με τις πεποιθήσεις και αντιλήψεις του κάθε ακροατή.  
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3.2.2.4  Μελέτη των σχολίων

 Σε ότι αφορά στα ελεύθερα σχόλια των ακροατών σε σχέση με την συνεδριακή αίθουσα και τα 
καθίσματα του χώρου, παρατηρούνται τα εξής: Από τα είκοσι συνολικά ελεύθερα σχόλια που μαζεύτηκαν, 
το 25% αφορά στην έλλειψη ενδιάμεσων διαδρόμων. Το 20% σχετίζεται με το ύψος της πλάτης του 
καθίσματος ενώ το ίδιο ποσοστό σχολίων αφορά την έλλειψη υποποδίου. Ένα ποσοστό της τάξης του 
15% σχετιζόταν με τα τραπέζια γραφής. Το 10% των σχολίων εντοπίστηκε στην αποθήκευση ρούχων και 
άλλων προσωπικών αντικειμένων κατά την εκδήλωση ενώ 5% του σχολιασμού επικεντρώθηκε στην μικρή 
απόσταση ανάμεσα στα διπλανά καθίσματα. Το ίδιο ποσοστό σχολίων είχε να κάνει με την αισθητική της 
αίθουσας σαν σύνολο. 
 Πιο αναλυτικά, στα σχόλια για τους διαδρόμους προτείνεται η ύπαρξη επιπλέον διαδρόμων ανάμεσα 
στα καθίσματα. Στα σχόλια για την πλάτη του καθίσματος προτείνεται η αύξηση του ύψους της για την 
καλύτερη υποστήριξη της πλάτης των ακροατών. Για τις έδρες γραφής αναφέρεται ότι έχουν μεγαλύτερη 
κλίση από την επιθυμητή με αποτέλεσμα τα σημειωματάρια να γλιστρούν, αλλά και ότι δεν υπάρχει καμία 
πρόβλεψη για τους αριστερόχειρες ακροατές. Ο σχολιασμός για την αισθητική εντοπίστηκε στην χρωματική 
ουδετερότητα της αίθουσας και την επιθυμία για περισσότερο χρώμα.  



3.2.3 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Α

 Η ανάλυση που προηγήθηκε σε σχέση με τις ανάγκες των ακροατών μίας αίθουσας συνεδρίων 
οδήγησε στην διεξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στις απόψεις των ακροατών περί άνεσης και 
αισθητικής, τους προβληματισμούς τους για θέματα ορατότητας, προσβασιμότητας και ασφάλειας από 
κάθε σημείο της αίθουσας και λειτουργικότητας των καθισμάτων.

 Από την έρευνα φάνηκε ότι η ορατότητα μειώνεται με την αύξηση της κάθετης απόστασης μεταξύ 
του καθίσματος και της οπτικής πληροφορίας, αλλά και ότι η πραγματική απόσταση θέσης οθόνης και 
θέσης καθίσματος μπορεί να επηρεάσει την ορατότητα σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι η κάθετη απόσταση. 
Σε ότι αφορά την ορατότητα, δείχθηκε επίσης ότι αυτή δεν εξαρτάται άμεσα από το ύψος, τουλάχιστον 
σε αίθουσες όμοιες με την υπό μελέτη, οι οποίες αναπτύσσονται σε κεκλιμένο επίπεδο. Αν και όλα αυτά 
τα ευρήματα δεν σχετίζονται με την μορφολογία του καθίσματος, όσο με την τοποθέτηση του τελευταίου 
στον χώρο, η αναγνώριση των στοιχείων αυτών θεωρείται χρήσιμη τόσο για την ολιστική κατανόηση της 
εμπειρίας παρακολούθησης μίας συνεδριακής εκδήλωσης από την σκοπιά του ακροατή, όσο και για πιθανή 
εφαρμογή σε άλλη μελέτη, με θέμα την συστημική σχεδίαση μίας αίθουσας εκδηλώσεων. 
 Για τέτοιες χρήσεις της έρευνας, σημειώνεται ότι η μη ύπαρξη καρταρόμπας σχολιάστηκε αρνητικά 
από υπολογίσιμο μερίδιο του κοινού. 

 Σε ότι αφορά στην προσβασιμότητα, από την έρευνα βρέθηκε ότι το σύνολο των ακροατών, 
ανεξαρτήτως της θέσης του, θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη τουλάχιστον ενός μεσαίου διαδρόμου 
πρόσβασης. Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία και με τους βασικούς κανόνες διευθέτησης της 
συνεδριακής αίθουσας, βάση των οποίων οι ενδιάμεσοι διάδρομοι είναι απαραίτητοι σε κάθε περίπτωση, 
ενώ το πλάτος τους θα πρέπει να ξεπερνά τα 120 cm για κοινό έως 400 τόμων, ενώ να φτάνει και τα δύο 
μέτρα σε πολυπληθείς συγκεντρώσεις (βλ. πρώτο κεφάλαιο). Από την άλλη, οι κανόνες για την απόσταση 
μεταξύ των σειρών των καθισμάτων στην παρατηρούμενη αίθουσα τηρούνται κατά γράμμα -με κάθετη 
απόσταση από κέντρο σε κέντρο καθίσματος τα 85 cm-. Η απόσταση αυτή κρίνεται από το 94% του κοινού 
από ικανοποιητική ως και μεγάλη, ενώ μόλις το 6% την θεωρεί σχετικά μικρή. 
 Σε ότι αφορά στην απόσταση μεταξύ καθισμάτων, και εδώ ο κανονισμός τηρείται -απόσταση μεταξύ 
των καθισμάτων ήταν η προτεινόμενη, δηλαδή 5cm- , το κοινό όμως δεν φαίνεται εξίσου ικανοποιημένο, 
με το 55% να την θεωρεί από μικρή έως πολύ μικρή.
 Τα καθίσματα της αίθουσας θεωρούνται ικανοποιητικώς βολικά έως και πολύ βολικά από το 85% των 
ακροατών, αν και υπάρχουν σχόλια συμμετεχόντων οι οποίοι θα προτιμούσαν καθίσματα με υψηλότερες 
πλάτες -το ύψος πλάτης αυτών των καθισμάτων έφτανε τα 40 cm -. Η έλλειψη υποποδίου επίσης σχολιάστηκε 
αρνητικά από τον ίδιο αριθμό ερωτηθέντων. Χρήσιμο επίσης θεωρείται και ο σχολιασμός των χρωματικών 
επιλογών που κυριαρχούν στην αίθουσα. 
 Τα τελευταία ευρήματα άπτονται πλήρως του ενδιαφέροντος της σχεδίασης, και στην τελευταία 
ενότητα του παρόντος κεφαλαίου θα μεταφραστούν σε σχεδιαστικές προδιαγραφές. Αν και η απόσταση 
μεταξύ των διπλανών καθισμάτων και των σειρών δεν αποτελούν στοιχεία ενσωματωμένα στα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του καθίσματος, θεωρούνται σημαντικά σαν οδηγίες πλαισίου, τουλάχιστον σε αυτό το 
στάδιο.   
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3.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Β: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

 Η έρευνα  Β γίνεται με στόχο την επαλήθευση των πληροφοριών για τις ανάγκες των χειριστών αλλά και 
τις πρακτικές που ακολουθούνται κατά την προετοιμασία της αίθουσας εκδηλώσεων. Ζητήματα μαζέματος, 
μεταφοράς και αποθήκευσης θα αναλυθούν επίσης μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο. Παράλληλα, 
συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές και μεθόδους και άλλων εταιρειών διοργάνωσης 
συνεδρίων. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ενός αντικειμενικού πλαισίου 
εργασίας των χειριστών και την διεύρυνση ή την προσαρμογή των προδιαγραφών που εντοπίστηκαν στο 
προηγούμενο κεφάλαιο.   

 Τα συμπεράσματα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και όπως και στην περίπτωση που αναφέρεται 
παραπάνω, θα οδηγήσουν σε περιορισμούς και σχεδιαστικές κατευθύνσεις σχετικά με το κάθισμα και τον 
χειρισμό του από τους χειριστές.

3.3.1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Β

 Στο παρακάτω κομμάτι περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης του ερωτηματολογίου Β, για τις 
ανάγκες των χειριστών των καθισμάτων με βάση την θεωρία και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν στην 
προηγούμενη ενότητα. 
 Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την επί τόπου έρευνα σχηματοποιείται ένα σύνολο 
ζητημάτων προς προσδιορισμό και ανάλυση. Το σύνολο αυτό χρησιμοποιείται σαν βάση για την 
σχηματοποίηση ενός ερωτηματολογίου το οποίο, με βάση τους κανόνες σχεδίασης ερωτηματολογίων θα 
σχεδιαστεί με συγκεκριμένο στόχο και για συγκεκριμένο κοινό. 

 Στόχος της έρευνας είναι η επιβεβαίωση των συλλεχθέντων στοιχείων από την επιτόπου έρευνα 
καθώς και ο εντοπισμός διαφορών στις πρακτικές και τις απαιτήσεις διαφορετικών συνεδριακών χώρων. 
Το απευθυνόμενο κοινό αφορά επαγγελματίες του χώρου αυτού, οι οποίοι θεωρείται πως γνωρίζουν τις 
λεπτομέρειες και τις ιδιαιτερότητες των πρακτικών για τις οποίες ρωτώνται.
 Το ερωτηματολόγιο Β στοχεύει στην κατανόηση των αναγκών και των απαιτήσεων που 
περιλαμβάνονται στην διαδικασία προετοιμασίας και διεξαγωγής ενός συνεδρίου, αλλά και των ζητημάτων 
και δυσκολιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υπεύθυνοι για τις εργασίες αυτές υπάλληλοι (χειριστές). 
Έτσι η θεματολογία των ερωτημάτων περιστρέφεται γύρω από τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας, τις 
μεθόδους που ακολουθούνται για την προετοιμασία μίας συνεδριακής αίθουσας, τους κανόνες που πρέπει 
σε κάθε περίπτωση να ακολουθηθούν κ.α. 

 Για την απάντηση αυτών των ερωτημάτων και την καλύτερη οργάνωση της εισερχόμενης 
πληροφορίας το ερωτηματολόγιο Β δομήθηκε σε τέσσερεις νοητές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 
(ερωτήματα 1 - 5) συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και το μέγεθος της εταιρείας, ώστε να 
κατανοηθεί πλήρως το είδος των απαιτήσεων αλλά και να αξιολογηθεί η -μεγάλη ή μικρή- σημασία που έχει 
για την εταιρεία ο τομέας των συνεδριακών εκδηλώσεων. Οι ερωτήσεις 6 και 7 εστιάζουν στις απαιτήσεις 
των σχηματισμών, οι οποίες και αποτελούν σημαντικότατους παράγοντες για την λήψη αργότερα των 
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σχεδιαστικών αποφάσεων. Οι ερωτήσεις 8 έως 12 προσβλέπουν στην συλλογή πληροφοριών σχετικά με 
τα μέσα, τις μεθόδους και τα “τρικ” που υϊοθετεί κάθε εταιρεία για να διεκπεραιώσει τα διάφορα σχετικά 
καθήκοντα, ενώ τα τελευταία ερωτήματα σχετίζονται με τις πρακτικές και τις απαιτήσεις της κάθε εταιρείας 
σε σχέση με τα καθίσματα ως φυσικά αντικείμενα.  
 Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε κυρίως με μεικτά ερωτήματα, ερωτήματα δηλαδή που δίνουν 
επιλογή ανάμεσα σε κάποιες βασικές δυνατές απαντήσεις ενώ ταυτόχρονα ο ερωτώμενος μπορεί να 
συμπληρώσει τυχόν περαιτέρω στοιχεία που ο ίδιος κρίνει ως σχετικά. Αυτή η δομή προτιμήθηκε επειδή οι 
ερωτώμενοι προέρχονται από αρκετά διαφορετικές επιχειρήσεις -από πολυτελή ξενοδοχεία ως τοπικούς 
πολιτιστικούς συλλόγους- και θεωρήθηκε αναμενόμενη μια διαφοροποίηση στις απαντήσεις, η οποία όμως 
δεν κρίθηκε σκόπιμο να προδικαστεί ή να περιοριστεί. Ωστόσο για λόγους ευκολίας, όπου ήταν δυνατόν, 
προτιμήθηκαν οι κλειστού τύπου ερωτήσεις, αν και τοποθετήθηκαν επίσης ερωτήσεις ανοικτού τύπου στα 
σημεία που θεωρήθηκε απαραίτητο. 
 Καθώς το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου η γλώσσα είναι προσαρμοσ-
μένη στην ορολογία του επαγγέλματος. Σε ότι αφορά στην παρουσίαση του ερωτηματολογίου 
ακολουθήθηκαν τα πρότυπα του ερωτηματολογίου Α. 

3.3.2 ΈΡΕΥΝΑ Β: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

 Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας με ερωτηματολόγια 
ανά κατηγορία ερωτημάτων. Ένας επιπλέον διαχωρισμός έγινε μεταξύ πολυτελών και μη χώρων. Έτσι, 
οι πολυτελείς μονάδες μελετώνται ξεχωριστά από τους άλλους οργανισμούς αφού θεωρείται ότι έχουν 
διαφορετικό επιχειρηματικό ύφος, και κατ’ επέκταση διαφορετικούς στόχους, ανάγκες και απαιτήσεις. 
 Υπενθυμίζεται ότι τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου Β διαχωρίζονται σε διαφορετικές θεματικές 
ενότητες. Αυτές είναι οι διερευνητικές ερωτήσεις για το προφίλ του οργανισμού, το μέγεθος και την 
συχνότητα διοργάνωσης συνεδρίων (ερ. 1 - 5), οι ερωτήσεις για τις συνθήκες και τις μεθόδους εργασίας 
(ερ. 6 - 12) και τέλος οι ερωτήσεις για την επιλογή και την χρήση των καθισμάτων (ερ. 13 - 19). 
 Αρχικά θα παρουσιαστούν οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους οργανισμούς διοργάνωσης 
πολυτελών εκδηλώσεων, οι οποίες θα αναλυθούν λαμβάνοντας πάντα υπόψιν την συχνότητα αλλά και το 
μέγεθος των εκδηλώσεων στις οποίες αναφέρονται. Ομοίως, με τα ίδια κριτήρια αναλύονται και τα ευρήματα 
από το κομμάτι της έρευνας που αναφέρεται σε άλλου τύπου οργανισμούς. Οι απαντήσεις του ερωτήματος 
7, σχετικά με τους κανόνες στησίματος της κάθε διάταξης θα μελετηθεί ξεχωριστά σε αντιδιαστολή με 
τους κανόνες στησίματος διατάξεων όπως αυτοί βρέθηκαν στην βιβλιογραφία και παρουσιάστηκαν στο 
1ο κεφάλαιο. 

3.3.2.1 Το Δείγμα

 Για την έρευνα Β μελετήθηκαν πολυτελή και μη ξενοδοχεία που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά 
στο χώρο του συνεδριακού τουρισμού. Παράλληλα, προσεγγίστηκαν ερευνητικοί, εκπαιδευτικοί και 
εμπορικοί οργανισμοί οι οποίοι επίσης ασχολούνται με την διοργάνωση συνεδριακών εκδηλώσεων. Η 
πρώτη επικοινωνία έγινε τηλεφωνικά, και στις περιπτώσεις που η απάντηση ήταν θετική κανονίστηκε 
ραντεβού. Μετά το τέλος κάθε συνέντευξης, έγινε φωτογραφική αποτύπωση του συνεδριακού χώρου 
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και των χρησιμοποιούμενων καθισμάτων. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από τους maitres d’ hotel στις 
περιπτώσεις των ξενοδοχείων και από μέλη της ομάδας διοργάνωσης εκδηλώσεων στoυς οργανισμούς 
άλλου τύπου. Συνολικά, έγιναν εννέα συνεντεύξεις με νέους οργανισμούς και μία στο ξενοδοχείο όπου 
έλαβε χώρα η επί τόπου έρευνα (βλ. κεφάλαιο 2). 

3.3.2.2 Προφίλ Οργανισμού

 Από τους πέντε οργανισμούς πολυτελείας που μελετήθηκαν, οι τέσσερεις ήταν ξενοδοχεία τριών 
έως πέντε αστέρων (Τιτάνια Παλλάς, Crowne Plaza, Hilton Athens, Divanni Acropolis) και ο ένας πολυχώρος 
διοργάνωσης εκδηλώσεων (Αίγλη Ζαππείου). Για λόγους συντομίας από εδώ και πέρα όλοι οι οργανισμοί 
πολυτελών διοργανώσεων θα αποκαλούνται οργανισμοί “ξενοδοχειακού τύπου“. Από αυτoύς, οι τρεις 
φιλοξενούν συνεδριακές εκδηλώσεις σε καθημερινή βάση, ο ένας τρεις έως πέντε φορές την εβδομάδα 
και ένα από μία μέχρι τρεις φορές σε μία εβδομάδα. Από τους πίνακες απαντήσεων που βρίσκονται στο 
παράρτημα, μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε ότι οι οργανισμοί εκείνοι που δραστηριοποιούνται 
στον συνεδριακό χώρο σε καθημερινή βάση, αποτελούν και πολύ μεγάλες μονάδες, οι οποίες είναι 
δυνατόν να φιλοξενήσουν εξαιρετικά μεγάλες διοργανώσεις της τάξης των 1200 ακροατών.  Το μέγεθος 
αυτό  υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στατιστικά συναντάται σε ποσοστό μικρότερο του 6% των 
περιπτώσεων (βλ. κεφάλαιο 1).
 Εκτός των ξενοδοχείων μελετήθηκαν και τέσσερεις άλλοι, διαφορετικοί μεταξύ τους οργανισμοί, οι 
οποίοι συχνά ασχολούνται με την διοργάνωση εκδηλώσεων συνεδριακού τύπου. Πρόκειται συγκεκριμένα  
για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το πολιτιστικό κέντρο Ελληνικός Κόσμος, τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 
και το Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο. Αν και αυτοί οι οργανισμοί δεν ασχολούνται με την διοργάνωση 
εκδηλώσεων σε καθημερινή βάση, αποτελούν σημαντικές για την έρευνα μονάδες αφού κατά κύριο λόγο  
οι διοργανώσεις τους είναι πολυπληθείς. 

3.3.2.3 Προετοιμασία της αίθουσας

 Σε ότι σχετίζεται με τις απαιτήσεις και τις μεθόδους προετοιμασίας της αίθουσας για μία εκδήλωση, 
βλέπουμε ότι στις επιχειρήσεις ξενοδοχειακού τύπου η διάταξη εκείνη που συναντάται συχνότερα είναι 
η Κλασσική Θεατρική, ενώ σε συχνότητα ακολουθούν η Σχολική Διάταξη Κλασσικού Τύπου, η διάταξη 
Σχήματος Π και η Ροτόντα, σε περιπτώσεις meeting lunch ή δεξιώσεων (διάγραμμα 3.8).
 Ομοίως, στους εμπορικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους οργανισμούς οι διατάξεις που συνηθίζονται 
είναι η Κλασσική Θεατρική, η Σχολική Διάταξη Κλασσικού Τύπου και η Ροτόντα. (διάγραμμα 3.9)
 Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το 88% των ζητουμένων διατάξεων και το 94% των διατά-
ξεων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε συνεδριακές εκδηλώσεις απαιτεί την ευθεία τοποθέτηση των 
καθισμάτων. 
 Η σημασία της ευθείας τοποθέτησης φαίνεται και από τις απαντήσεις στο ερώτημα 8, το οποίο αφορά 
στην διευκόλυνση και τον έλεγχο της σωστής τοποθέτησης των καθισμάτων μέσα σε μία διάταξη.  Πράγματι 
σε αυτό το ερώτημα το σύνολο των ερωτηθέντων επιβεβαιώνει την σημασία που δίνεται στο κομμάτι 
αυτό της διαδικασίας. Μάλιστα, σε όλες τις μονάδες, εκτός των δύο με τις σπανιότερες διοργανώσεις, η 
διαδικασία βασίζεται εκτός της οπτικής παρατήρησης των εργαζομένων, σε μία σειρά εργαλείων αλλά και 
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τεχνασμάτων. Έτσι πέντε από τους εννέα χώρους στηρίζονται σε στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου για το 
σωστότερο στήσιμο των καθισμάτων. 
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%
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διάγραμμα 3.8: Ζητούμενοι τύποι διατάξεων σε
                   πολυτελείς οργανισμούς

διάγραμμα 3.9:  Ζητούμενοι τύποι διατάξεων σε
  άλλους οργανισμούς. 

 Εκτός από τα σημάδια στην μοκέτα που συναντήθηκαν και στην έρευνα επί τόπου, για την ευκολότερη 
και ακριβέστερη ευθεία τοποθέτηση των καθισμάτων, εντοπίστηκε περίπτωση όπου η διακόσμηση 
στους τοίχους χρησιμοποιείται για το κεντράρισμα του συνόλου των καθισμάτων μέσα στην αίθουσα. Τα 
εργαλεία που εντοπίστηκαν είναι το ηλεκτρονικό μέτρο για τον προσδιορισμό των αποστάσεων μεταξύ 
σειρών καθισμάτων και του εύρους των διαδρόμων πρόσβασης και το νήμα της στάθμης για την ευθεία 
τοποθέτηση. Σε τρεις περιπτώσεις οι συνεντευξιαζόμενοι τόνισαν την σημασία της μορφολογίας της 
καρέκλας για το ευκολότερο στήσιμο της αίθουσας, ενώ δύο από τους οργανισμούς φαίνεται να βασίζουν 
την διαδικασία στησίματος αποκλειστικά στα μορφολογικά γνωρίσματα της καρέκλας.  Έτσι το άνοιγμα 
των ποδιών της καρέκλας χρησιμοποιείται ως μέτρο μήκους, και η ευθεία που σχηματίζεται από τις πλάτες 
των διπλανών καθισμάτων ως εργαλείο ελέγχου ευθείας. Πάντως, αν και τα εργαλεία υποβοήθησης δεν 
χρησιμοποιούνται από το σύνολο των οργανισμών, “το στήσιμο με βάση τα σημάδια στον χώρο δεν 
φαίνεται να εγγυάται το αποτέλεσμα, λόγω πιθανών φθορών, ανωμαλιών κ.τ.λ”., όπως υποστηρίζει η mai-
tre του Hilton Athens. Για τον λόγο αυτό στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, μετά το στήσιμο με βάση το σχέδιο 
της μοκέτας, ακολουθεί έλεγχος με το μάτι, όπου οι υπάλληλοι ανά δύο ελέγχουν την ευθύτητα της κάθε 
σειράς (ένας από την μία πλευρά και ένας από την άλλη), ξεχωριστά για κάθε διάζωμα.

  Σε ότι αφορά τους γενικούς κανόνες στησίματος όπως αυτοί ορίζονται στον κλάδο του συνεδριακού 
τουρισμού, αυτή η έρευνα, όπως και η επί τόπου έρευνα που προηγήθηκε δείχνει ότι οι οργανισμοί 
λαμβάνουν υπόψιν τους και λειτουργούν με βάση κάποιους κανόνες, είναι όμως ελαστικοί ως προς τον 
τρόπο εφαρμογής τους. Αυτό σημαίνει ότι οι χειριστές κάθε οργανισμού διεκπεραιώνουν το στήσιμο των 
συνεδριακών αιθουσών με βάση έναν κώδικα κανόνων, ο οποίος βασίζεται στις τυπικές οδηγίες, είναι 
όμως κατά κανόνα προσαρμοσμένος στις ανάγκες τις επιχείρισης. (βλ. ερώτηση 7 ερωτηματολογίου Β, 
παράρτημα.) Η προσαρμογή συνήθως σαν στόχο έχει την μέγιστη εκμετάλλευση του χώρου, αφού κατά 
κύριο λόγο οι αλλαγές αφορούν σε μείωση των αποστάσεων μεταξύ καθισμάτων, σειρών καθισμάτων και 
διαζωμάτων. 



3.3.2.4 Συνθήκες και Μέθοδοι Εργασίας 

 Σημαντικό σημείο της έρευνας με ερωτηματολόγια αποτελεί το κομμάτι που αφορά στις συνθήκες 
εργασίας των χειριστών. Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κατά την επί τόπου παρατήρηση 
εντοπίστηκαν αρκετές προβληματικές περιοχές που όχι μόνον δυσκολεύουν τους εργαζόμενους, αλλά 
μπορεί μακροπρόθεσμα να προκαλέσουν και προβλήματα στην υγεία τους. 

 Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθησαν η προπαρασκευαστική διαδικασία όπως αυτή περιγράφηκε 
στο προηγούμενο κεφάλαιο μπορεί να διαρκέσει από 30’ στις διοργανώσεις των 50 - 100 ατόμων και να 
φτάσει ως και τις 15 ώρες (δύο εργάσιμες μέρες) σε αυτές των 1000 ατόμων. Ο αριθμός των εμπλεκομένων 
χειριστών ποικίλει αντίστοιχα από ένας έως και δώδεκα. Πάντως, όπως σημειώθηκε και στην επιτόπια 
παρατήρηση, ο αριθμός αυτός δεν είναι ευθέως ανάλογος του μεγέθους της εκδήλωσης. Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνεται και στην έρευνα με ερωτηματολόγια. Σημειώνεται ότι και αυτή η έρευνα επιβεβαιώνει 
ότι στην συντριπτική πλειοψηφία (σε όλους τους οργανισμούς ξενοδοχειακού τύπου πλην ενός) οι 
χειριστές είναι υποχρεωμένοι να προετοιμάζουν τις αίθουσες των εκδηλώσεων φορώντας τα ρούχα της 
δουλειάς τους, που περιλαμβάνουν κοστούμι ή παντελόνι και πουκάμισο, γραβάτα ή παπιγιόν και επίσημα 
δερμάτινα υποδήματα για τους άνδρες και αντίστοιχα, ταγέρ ή παντελόνι και πουκάμισο, φουλάρι και 
επίσημο υπόδημα με ή χωρίς τακούνι για τις γυναίκες. Σε μία μόνο από τις οργανώσεις ξενοδοχειακού 
τύπου οι υπάλληλοι φορούν άνετες φόρμες εργασίας, όταν το στήσιμο της αίθουσας απαιτεί ενασχόληση 
μίας ολόκληρης της ημέρας.  Στις υπόλοιπες οργανώσεις οι υπάλληλοι φορούν τα προσωπικά τους ρούχα, 
τόσο κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία όσο και για τα υπόλοιπα επαγγελματικά τους καθήκοντα.
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Πίνακας 3.4

Μέγιστος Αριθμός        Μ.Ο Καθισμάτων       Αριθμός Υπαλλήλων                      Αναλογία                       Ώρες Εργασίας 
    Καθισμάτων                                  Καθισμάτων/Υπαλλήλων

1200
1100
700
300
150

300
500
300
50

100

1 - 10
1 - 12
2 - 3
1 - 2
2 - 3

2 - 3 h
1 - 8 h

1 - 15 h
30 min - 2 h 
30 min - 1 h

120 - 150
50 - 90

100 - 230 
50 - 150
30 - 50

2000
1000
500
300

600
200
200
250

1 - 4
3 - 5
2 - 6
1 - 2

1 - 32 h
2 - 4 h

30 min - 4 h
1 - 2 h

300 - 500
50 - 200
80 - 100

120 - 150
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α

 Ο πίνακας 3.4 παρουσιάζει την αντιστοιχία καθισμάτων προς στήσιμο και ώρες εργασίας ανά 
χειριστή, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους οργανισμούς και τα ιδρύματα. Από τον πίνακα αυτό μπορούν 
να βγουν συμπεράσματα σχετικά με τον βαθμό επιβάρυνσης των χειριστών από την προπαρασκευαστική 
διαδικασία. 



3.3.2.5 Επιλογή και Χρήση Καθισμάτων 

 Το τελευταίο κομμάτι του ερωτηματολογίου σχετίζεται με τα κριτήρια επιλογής των καθισμάτων, 
αλλά και τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων ξενοδοχειακού τύπου 
όπως και στην περίπτωση των εμπορικών και εκπαιδευτικών οργανισμών, διαπιστώθηκε ότι τα καθίσματα 
που χρησιμοποιούνται είναι πάντα ιδιόκτητα και αποθηκεύονται πάντα σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο 
εντός του κτιρίου. 
 Και στις δύο ομάδες έρευνας η πλειοψηφία των οργανισμών διαθέτει ένα μόνον τύπο καθισμάτων. 
Οι εκπαιδευτικοί / εμπορικοί οργανισμοί τα χρησιμοποιούν απαράλλακτα σε κάθε περίσταση, ενώ οι 
περισσότεροι οργανισμοί ξενοδοχειακού τύπου χρησιμοποιούν καλύμματα για τις δεξιώσεις. Ένα μόνον 
από τα ξενοδοχεία διαθέτει παραπάνω από έναν τύπο καθισμάτων, ενώ άλλο ξενοδοχείο εφαρμόζει 
αποσπώμενα χερούλια στα καθίσματα, όταν πρόκειται για μικρές επαγγελματικού τύπου συναντήσεις. 
Το 10% των ξενοδοχείων που μελετήθηκαν στην έρευνα με ερωτηματολόγια, χρησιμοποιεί επίσης τα 
καθίσματά του απαράλλακτα, όπως και το ξενοδοχείο επιτόπιας παρατήρησης. 
 Τα καθίσματα μεταφέρονται στην αίθουσα εκδηλώσεων με τρόλεϊ μεταφοράς (45%) ή με clark (11%), 
ενώ στις περιπτώσεις ξενοδοχείων ή οργανισμών με σχετικά σπανιότερη διοργανωτική δραστηριότητα, τα 
καθίσματα αναλύονται σε μονάδες γύρω από τον χώρο της αποθήκης και μεταφέρονται ανά δύο ή και ανά 
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κόστος 15%

αντοχή 10%

εύκολη καθαριότητα 10%

εύκολη αποθήκευση 25%

 αισθητική 15%

εύκολη μεταφορά 10%

άνεση 5%

υλικό 10%

κόστος 25%

εύκολη αποθήκευση 17% 

εύκολη καθαριότητα 17%

αντοχή 17%

 αισθητική 8%

άνεση 8%

εύκολη μεταφορά 8%

κόστος 19%

αντοχή 9.5%

εύκολη καθαριότητα 12.5%

εύκολη αποθήκευση 22%

 αισθητική 12.5%

εύκολη μεταφορά 9.5%

άνεση 9.5%

υλικό 9.5%

διάγραμμα 3.10α:  Ιεράρχιση κριτηρίων επιλογή καθισμάτων   
      στους οργανισμούς ξενοδοχειακού τύπου

διάγραμμα 3.10β:  Ιεράρχιση κριτηρίων επιλογής καθισμάτων   
      στους οργανισμούς άλλου τύπου

διάγραμμα 3.10γ:  Συνολική ιεράρχιση κριτηρίων επιλογής καθισμάτων στο σύνολο του ερευνηθέντων οργανισμών
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μονάδες στην αίθουσα, από τους χειριστές (45%). Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα ποσοστά είναι επί του 
συνόλου των ερωτηθέντων.  
 Τέλος, φαίνεται ότι βασικότερο κριτήριο για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αποτελεί η ευκολία 
αποθήκευσης, ενώ για τους άλλους οργανισμούς το κόστος.  Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται 
να επιβεβαιώνουν και τα συμπεράσματα του δεύτερου κεφαλαίου σε σχέση με τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες της ξενοδοχειακής επιχείρισης. Πράγματι, στο προηγούμενο κεφάλαιο παρατηρήθηκε ότι 
σε ότι αφορά στις δαπάνες, το ξενοδοχείο ρίχνει το βάρος της αρχικά σε ζητήματα εξοικονόμησης πόρων, 
στη συνέχεια εντυπωσιασμού των πελατών μέσω της αισθητικής και της πολυτέλειας, και τέλος σε ζητήματα 
πρακτικής φύσης για τους εργαζόμενους. Μάλιστα, το συμπέρασμα αυτό βγήκε από μία γενική παρατήρηση 
της οργάνωσης, της λειτουργίας και των επιλογών της παρατηρούμενης επιχείρησης.  Στο παρόν κεφάλαιο, 
οι απαντήσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής των καθισμάτων τους 
αποδεικνύουν ακριβώς αυτό το πλαίσιο προτεραιοτήτων, με την αισθητική και το κόστος του καθίσματος 
να μοιράζονται το ίδιο ποσοστό προτιμήσεων, και το εύκολο καθάρισμα, η εύκολη μεταφορά, η αντοχή και 
το υλικό να ακολουθούν στην ιεραρχία κριτηρίων. Από την άλλη, οι μη ξενοδοχειακοί οργανισμοί φαίνεται 
να ρίχνουν περισσότερο βάρος στα πρακτικά ζητήματα (κόστος, αντοχή, αποθήκευση, καθαριότητα) και 
πολύ μικρότερη σε θέματα αισθητικής και άνεσης, με ποσοστό που δεν ξεπερνάει το οκτώ τοις εκατό. 
 Αναλυτικά η ανάλυση των κριτηρίων για κάθε τύπο επιχείρησης και για το σύνολο της αγοράς, όπως 
φαίνονται να ιεραρχούνται μέσω της έρευνας, παρουσιάζονται στο διάγραμμα 3.10.

3.3.3 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Β

 Η ανάλυση που προηγήθηκε σε σχέση με τις ανάγκες, τις πρακτικές και τις μεθόδους που 
εφαρμόζουν οι χειριστές των συνεδριακών καθισμάτων αλλά και τις απαιτήσεις και τις προτεραιότητες των 
διορνανωτριών εταιρειών οδήγησε στην διεξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στην ιεράρχηση των 
κριτηρίων επιλογής των συνεδριακών καθισμάτων αλλά και των συνθηκών που οι χειριστές τους καλούνται 
να αντιμετωπίσουν κατά την προετοιμασία και τον καθαρισμό της συνεδριακής αίθουσας. 
 Όσον αφορά στις συνηθέστερες διατάξεις καθισμάτων, η έρευνα έδειξε ότι, όπως είπε και ο maitre 
του ξενοδοχείου επιτόπιας παρατήρησης, η μακράν συνηθέστερη διάταξη είναι η Κλασσική Θεατρική, με 
την Κλασσική Σχολική να ακολουθεί. Συνολικά, ένα πολύ μικρό μόνο ποσοστό των χρησιμοποιούμενων 
διατάξεων αφορά σε σχηματισμούς ροτόντας. Επιπλέον, μέρος του ποσοστού αυτού αναφέρεται σε εταιρεία 
διοργάνωσης πολυτελών εκδηλώσεων η οποία παράλληλα λειτουργεί και σαν καφέ / εστιατόριο και η 
οποία διαθέτει περισσότερους από έναν τύπο καθισμάτων. Συμπερασματικά λοιπόν, η έρευνα καταλήγει 
στο ότι η ευθεία διάταξη των καθισμάτων είναι η μακράν συνηθέστερη. Συνεπάγεται ότι ο σχεδιασμός θα 
επικεντρωθεί στις διευθετήσεις εκείνες που απαιτούν ευθεία τοποθέτηση των καθισμάτων και στην μέγιστη 
διευκόλυνση των χειριστών στην διάταξη των διευθετήσεων αυτών. Οι απαιτήσεις και οι περιορισμοί που 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος θα προσδώσουν τις αντίστοιχες 
σχεδιαστικές προδιαγραφές στην ενότητα που ακολουθεί. Πάντως, βασικό ενδιαφέρον στο σχεδιασμό 
θα αποτελέσει μεταξύ άλλων η μείωση ή και εξάλειψη της ανάγκης χρήσης βοηθητικών εργαλείων και 
τεχνασμάτων κατά την διαδικασία αυτή, την οποία η έρευνα καταδεικνύει ως ιδιαίτερα χρονοβόρα. 
 Πράγματι, από την ανάλυση των ευρημάτων προκύπτει ότι το σύνολο σχεδόν των οργανισμών 
καταφεύγει στη χρήση εργαλείων ή στην “εφεύρεση” κάποιων τεχνασμάτων για την σωστή τοποθέτηση των 
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καθισμάτων σε τέλειες ευθείες. Και ενώ η χρήση των εργαλείων αποφεύγεται όπου είναι δυνατόν -καθώς 
θεωρείται από το προσωπικό ιδιαίτερα χρονοβόρα αλλά και “άβολη” (βλ. κεφάλαιο 2)-, τα τεχνάσματα που 
υϊοθετούνται για την αντικατάστασή τους θεωρούνται από τους ίδιους τους χειριστές ως αναξιόπιστα. Έτσι, 
ο τελικός έλεγχος γίνεται με το μάτι, διαδικασία που απαιτεί τουλάχιστον δύο χειριστές, αλλά και αρκετό 
χρόνο. Επομένως η διαδικασία σωστής διάταξης των καθισμάτων και μόνον γίνεται σε κύκλους, τακτική που 
κοστίζει χρόνο στην επιχείριση και ενέργεια στους χειριστές. Οι μέθοδοι που μέχρι τώρα ακολουθούνται, 
εκτός από την χρήση ειδικών εργαλείων, είναι τα σημάδια/οδηγοί στην μοκέτα της αίθουσας, η χρήση 
των δομικών και διακοσμητικών στοιχείων της αίθουσας και η χρήση των μορφολογικών στοιχείων του 
καθίσματος (σχήμα και μέγεθος). 

 Όλα τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν τοποθετηθούν εντός ενός γενικότερου πλαισίου 
παρατήρησης των πρακτικών των χειριστών. Έτσι, τα προβλήματα και τις επιβαρύνσεις που εντοπίστηκαν 
στα διάφορα σημεία της προπαρασκευαστικής διαδικασίας, όπως αυτή παρατηρήθηκε στο προηγούμενο 
κεφάλαιο, λαμβάνουν σε αυτό το κεφάλαιο τις αντικειμενικές τους διαστάσεις. Σύμφωνα με τα ευρήματα 
της παρούσας έρευνας, ένας και μόνο χειριστής θα πρέπει κατά μέσο όρο να μεταφέρει, να τοποθετήσει 
και να ελέγξει διακόσια πενήντα καθίσματα την φορά, και μάλιστα συχνά ντυμένος με επίσημη περιβολή, 
ακατάλληλη για έντονη χειρωνακτική εργασία. Ταυτόχρονα, στους περισσότερους οργανισμούς 
παρατηρήθηκε ότι ο χειριστής μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων καθηκόντων του καλείται να 
καλύψει άλλες ανάγκες της επιχείρησης, ενώ συχνά μπορεί να χρειαστεί και να διακόψει την εργασία του, 
αφού συχνά το κάθε άτομο είναι υπεύθυνο για παραπάνω από ένα καθήκοντα ταυτοχρόνως. 

 Σε ότι αφορά αυστηρά την επιλογή των καθισμάτων, φαίνεται ότι η εύκολη αποθήκευση αποτελεί 
το βασικότερο κριτήριο επιλογής με ποσοστό 22%, το κόστος ακολουθεί με ποσοστό 19%, η εύκολη 
καθαριότητα και η κατάλληλη αισθητική αποτελούν τα επόμενα βασικά κριτήρια, με ποσοστό 12.5% και η 
αντοχή, η εύκολη μεταφορά, η άνεση και το υλικό ακολουθούν με ποσοστό 9.5%. 
 Θεωρείται ότι σε αυτό ακριβώς το κομμάτι της έρευνας είναι σημαντικός ο διαχωρισμός του 
συνόλου των οργανισμών σε οργανισμούς διοργάνωσης εκδηλώσεων πολυτελείας και σε οργανισμούς 
διοργάνωσης εκδηλώσεων συνεδριακού τύπου, αφού από τις διαφορές στην ιεράρχηση των κριτηρίων 
επιλογής καθίσματος, διεξάγονται ουσιαστικά και συμπεράσματα σε σχέση με τους στόχους και τις 
προτεραιότητες του οργανισμού κάθε τύπου. Πράγματι, αν και τα κριτήρια που επιλέχθηκαν είναι σε 
κάθε περίπτωση σχεδόν τα ίδια, παρατηρείται μία ξεκάθαρη  διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο τύπους 
οργανισμών, κυρίως σε ότι έχει να κάνει στην ιεράρχηση της αισθητικής ως κριτηρίου, αλλά και στον 
τρόπο αντιμετώπισης των πρακτικών ζητημάτων που άπτονται των καθηκόντων των χειριστών. Έτσι, ενώ 
το κόστος και η εύκολη αποθήκευση αποτελούν βασικά κριτήρια για όλους τους οργανισμούς, ζητήματα 
καθαριότητας και μεταφοράς ή αντοχής παίζουν, στην περίπτωση των οργανισμών ξενοδοχειακού 
τύπου, σαφώς υποδεέστερο ρόλο στην επιλογή των καθισμάτων. Θα πρέπει λοιπόν για τον λόγο αυτό, 
το σχεδιαζόμενο σύστημα να ενσωματώνει τις λύσεις των πρακτικών ζητημάτων στο σχεδιασμό του με 
τρόπο που δεν υποβιβάζει και τις απαιτήσεις -αισθητικές ή άλλες- της επιχείρησης. Παράλληλα, θα πρέπει 
ενδεχομένως να γίνει σε αυτό το στάδιο και η επιλογή του απευθυνόμενου κοινού του υπό σχεδίαση 
συστήματος. 
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3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε η έρευνα με ερωτηματολόγια που εκπονήθηκε σε ένα σύνολο 
οργανισμών διοργάνωσης εκδηλώσεων, με στόχο την διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις απαιτήσεις και 
τις προτεραιότητες των οργανισμών αλλά και των αναγκών των υπαλλήλων τους. Μέσω της έρευνας αυτής 
επιβεβαιώθηκαν τα συμπεράσματα της επιτόπιας έρευνας αλλά επισημάνθηκαν και οι διαφορές πρακτικών 
και επιδιώξεών ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς. 
 Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας με ερωτηματολόγια, με απευθυνόμενο 
κοινό τους ακροατές μίας συνεδριακής εκδήλωσης. Κατ΄αυτόν τον τρόπο, εντοπίστηκαν οι απόψεις, οι 
σκέψεις και τα αντικειμενικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το κοινό μιας τέτοιας εκδήλωσης. 
 Σε αυτήν την ενότητα τα ευρήματα αυτά μεταφράζονται σε σχεδιαστικές προδιαγραφές οι οποίες 
θα χρησιμοποιηθούν στην σχεδιαστική διαδικασία. Αυτές οι προδιαγραφές αποτελούν ουσιαστικά μία 
αναθεώρηση, αποσαφήνιση ή εμπλουτισμό των προδιαγραφών που σχηματίστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο, 
σε ότι αφορά τις ανάγκες των οργανισμών. Επιπλέον όμως προστίθενται και νέες προδιαγραφές, οι οποίες 
προκύπτουν τόσο από τα ευρήματα της έρευνας Α, όσο και από κομμάτια της έρευνας Β που δεν είχαν 
καλυφθεί από την επιτόπια έρευνα.
 Στην παρακάτω παράγραφο παρουσιάζονται οι προδιαγραφές αυτές, ανάλογα με το κομμάτι της 
έρευνας από την οποία προέκυψαν αλλά και με το κοινό στο οποίο απευθύνονται και το οποίο αφορούν.  

3.4.1  ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα ευρήματα της έρευνας και οι σχεδιαστικές 
προδιαγραφές στις οποίες αυτά οδηγούν. Οι προβληματικές περιοχές που αναλύθηκαν, οι απαιτήσεις,  οι 
επιθυμίες και οι προτεραιότητες τόσο των ακροατών όσο και των διοργανωτριών εταιρειών όπως αυτές 
αναλύθηκαν, οδηγούν σε συμπεράσματα για τις κατευθύνσεις του σχεδιασμού. Έτσι στον πίνακα 3.5α  
ο αναγνώστης θα βρει την σύνοψη και τις προδιαγραφές που προκύπτουν από την έρευνα με 
ερωτηματολόγια “Α: Ανάγκες Ακροατών”, ενώ στον πίνακα 3.5β βρίσκονται αντίστοιχα τα ευρήματα της 
έρευνας με ερωτηματολόγια “Β: Πρακτικές και Μέθοδοι Χειριστών”.
 Στους πίνακες παρουσιάζονται τα ζητήματα που αναδύθηκαν ως σημαντικά τόσο από τις 
απαντήσεις στα τιθέμενα ερωτήματα όσο και από τα ελεύθερα σχόλια των ερωτηθέντων, αλλά και οι 
προτεινόμενες λύσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Τέλος, στην τρίτη στήλη με πράσινο 
χρώμα αναγράφονται οι σχεδιαστικές οδηγίες όπως προκύπτουν μέσα από την διαδικασία αυτή.  
 Πολλές από τις προδιαγραφές των πινάκων είναι μεταξύ τους ίδιες, καθώς πρόκειται για λύσεις / 
προτάσεις οι οποίες θεωρείται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση περισσοτέρων 
του ενός προβλημάτων, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στην έρευνα με ερωτηματολόγια. Αυτές οι όμοιες 
προδιαγραφές παρουσιάζονται εδώ σε κάθε σημείο από το οποίο προκύπτουν, για λόγους διαύγειας της 
ερευνητικής και σχεδιαστικής μεθόδου. Στο σχετικό κεφάλαιο παρουσίασης των τελικών σχεδιαστικών 
οδηγιών, οι διπλές προδιαγραφές αυτές θα απαλειφούν.
 Υπενθυμίζεται ότι οι προδιαγραφές αυτές δεν είναι δεσμευτικές, με την έννοια ότι μπορούν να 
αξιολογηθούν και να ανανεωθούν, να τροποποιηθούν ή και να διαγραφούν, ανάλογα με τα ευρήματα της 
έρευνας, όπως αυτά θα προκύψουν στην πορεία αυτής της διπλωματικής. 
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Ικανοποιητική απόσταση
μεταξύ σειρών

καθισμάτων : 85 cm

Οριακά αποδεκτή
απόσταση μεταξύ

καθισμάτων

Καλή ορατότητα
λόγω κεκλιμένου

επίπεδου δαπέδου

Προβληματική ορατότητα 
στην οθόνη προβολής

Διαφοροποιήσεις στην 
βαθμολογία άνεσης
ανάλογα με το ύψος
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Έλλειψη υποποδίου

Προτεινόμενη απόσταση 
μεταξύ καθισμάτων: > = 5 cm 

Προτεινόμενη απόσταση 
μεταξύ

σειρών καθισμάτων: 85 cm 

εργονομικός σχεδιασμός για ευρύ
φάσμα ανθρωπομετρικών μεγεθών

πλάτη καθίσματος που υποστηρίζει
την πλάτη του καθήμενου

κατάλληλη πλάτη 
καθίσματος

πρόβλεψη υποποδίουπρόβλεψη υποποδίου

Έ
ρε

υν
α 

Α

Μουντά και Άτονα Χρώματα χρήση ζωηρών χρωμάτων
(που όμως δεν αποσπούν την προσoχή) Xρήση ζωηρών χρωμάτων

εκτός σχεδιαστικού πεδίου

εκτός σχεδιαστικού πεδίου

Προτεινόμενες Λύσεις Σχεδιαστικές 
Προδιαγραφές

Ζητήματα που
Εντοπίστηκαν

Πρόταση για πρόβλεψη
κεκλιμένου δαπέδου

Πρόταση για χρήση κοίλης ή 
έστω μεγαλύτερης οθόνης

Έλλειψη εσωτερικών
διαδρόμων πρόσβασης

Πρόταση για δημιουργία
εσωτερικών διαδρόμων
πρόσβασης σύμφωνα με
τους κανόνες ασφαλείας

Kατάλληλος εργονομικός 
σχεδιασμός

σχεδίαση του  συστήματος κατά τρόπο 
ώστε υποβοηθάται η τήρηση 
του κανόνα

Πίνακας 3.5α

 Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές αυτές παρουσιάζονται γραμμικά, ανάλογα με 
την δομή της έρευνας και της παρουσίασης των ευρημάτων της. Έτσι η σειρά εμφάνισής τους δεν 
αντιπροσωπεύει  την βαρύτητα κάθε οδηγίας για τον σχεδιασμό. Η ιεράρχηση των προδιαγραφών θα γίνει 
μετά την τελική τους ανάλυση και αξιολόγηση, στο πέμπτο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής.
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βάρος καθίσματος < 4 kg

βάρος πακέτου < 40 kg
πακέτα με καλύτερη στατική

εργονομικός σχεδιασμός

γρηγορότερη μεταφορά 
πακέτων
ευκολότερη μεταφορά 
πακέτων

ελαχιστοποίηση της ανάγκης 
χρήσης εργαλείων για την 
σωστή διάταξη

Προτεινόμενες Λύσεις Σχεδιαστικές 
Προδιαγραφές

Ευθεία διάταξη καθισμάτων 
κατά 94%

Eλαχιστοποίηση της 
ανάγκης χρήσης
εργαλείων για την 
ευθεία διάταξη

εύκολη ευθυτενής τοποθέτηση 
των καθισμάτων

αξιόπιστη ευθυτενής τοποθέτηση 
των καθισμάτων

γρήγορη ευθυτενής τοποθέτηση 
των καθισμάτων

Πολλές επαναλήψεις
της ίδιας εργασίας

Ακατάλληλη ενδυμασία

εύκολο μάζεμα καθισμάτων
γρήγορο μάζεμα καθισμάτων

χαμηλό κόστος συντήρησης
χαμηλό κόστος αποθήκευσης

χαμηλό κόστος

οπτική ομοιομορφία

μικρός όγκος αποθήκευσης
εύκολη μεταφορά

εύκολο μάζεμα καθισμάτων
γρήγορο μάζεμα καθισμάτων
εύκολη μεταφορά

ισχυρή κατασκευή

αντίσταση στην βρωμιά

αντίσταση στην βρωμιά

εύκολο καθάρισμα

εύκολο καθάρισμα

χαμηλό κόστος αγοράςΚόστος

Υλικό

Εύκολη αποθήκευση

Εύκολο καθάρισμα

Αισθητική

Αντοχή

Άνεση

Εύκολη μεταφορά

εργονομικός σχεδιασμός

μικρό βάρος

μικρό βάρος

Πολύωρη Εργασία

Aνάγκη οπτικού 
ελέγχου της διάταξης

Mείωση της επιβάρυνσης
κατά την εργασία
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4. ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ

 Αυτή η διπλωματική ξεκίνησε με την υπόθεση ότι υπάρχει ένα σύνολο προβλημάτων στην 
διαδικασία διοργάνωσης συνεδριακών εκδηλώσεων και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την μεταφορά, τοποθέτηση 
και συλλογή των συνεδριακών καθισμάτων και ότι τα ζητήματα αυτά θα μπορούσαν να βελτιωθούν με την 
χρήση αναδιπλούμενων καθιστικών συστημάτων. 
 Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μία συνολική μελέτη των αναδιπλούμενων μηχανισμών, των ιδιοτήτων 
και των χαρακτηριστικών τους. Στόχος της μελέτης αυτής είναι η επιβεβαίωση της χρησιμότητας των 
αναδιπλούμενων δομών σε εφαρμογές όπου η εύκολη διάταξη, συλλογή και μεταφορά είναι αναγκαίες, 
αλλά και ο εντοπισμός -εάν υπάρχουν- των κατάλληλων δομών για την παρούσα εφαρμογή.   
 
 Το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Η  πρώτη  ενότητα  εισάγει  την  έννοια  των  
αναδιπλούμενων δομών και περιγράφει τις εφαρμογές στις οποίες οι δομές αυτές χρησιμοποιούνται. 
Παράλληλα, περιγράφεται συνοπτικά ένα γενικό πλαίσιο περιορισμών και απαιτήσεων που θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψιν κατά τη σχεδίαση τους.
 Η δεύτερη ενότητα ξεκινά με μία επισκόπηση του τρόπου  κατηγοριοποίησης των αναδιπλούμενων 
δομών στην βιβλιογραφία και συνεχίζει με την ανάλυση των ιδιοτήτων, χαρακτηριστικών και περιορισμών 
της κάθε κατηγορίας. 
 Το κεφάλαιο καταλήγει σε ένα σύνολο συμπερασμάτων για την χρησιμότητα και τις πιθανές 
εφαρμογές των αναδιπλούμενων δομών και την επιλογή δύο εξ αυτών ως κατάλληλες για χρήση στο υπό 
σχεδίαση σύστημα.
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4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ

 Η ανάγκη για ελαφριές μεταφερόμενες δομές υπάρχει από τα αρχαία χρόνια. Από τα αναδιπλούμενα 
σκαμνιά του Μεσαίωνα έως τις σκηνές των Ινδιάνων και των Βεδουίνων, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί 
μεταφερόμενες και αποθηκεύσιμες δομές για την επίλυση μεγάλου εύρους των αναγκών του. Ήδη, από το 
1957, οι δομές μεταβλητής μορφής χρησιμοποιήθηκαν για διαστημικές εφαρμογές (SPUTNIK). Αργότερα, 
οι δομές αυτές εισήχθησαν σε καθημερινές εφαρμογές μηχανολογίας. Γενικά, από την πλευρά της θεωρίας 
της Μηχανολογίας, οι αναπτυσσόμενες δομές μελετώνταν ήδη από τον 19ο αιώνα, από τους  Sarrus και 
Bricard, ενώ μεγάλη ήταν και η προσφορά των  Bennett et al. στις αρχές του 20ου αιώνα. 
 Σε αυτή την ενότητα προσδιορίζονται οι δομές που ανήκουν στην κατηγορία των δομών μεταβλητής 
μορφής, περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται σήμερα και αναλύονται οι απαιτήσεις 
και οι περιορισμοί που λαμβάνονται υπόψιν κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων αναδιπλούμενων 
δομών, και μεθόδων αναδίπλωσης.  

4.1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ

 Οι δομές μεταβλητής μορφής είναι δομές ικανές να μεταβάλλουν τη γεωμετρία τους με αυτόνομο 
τρόπο, έτσι ώστε να ικανοποιήσουν μία λειτουργική απαίτηση. Το σχήμα τους μεταβάλλεται από μία 
συμπιεσμένη, μικρού όγκου μορφή σε μία προκαθορισμένα διευρυμένη σταθερή δομή ικανή να σηκώνει 
βάρη. Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό τους στοιχείο διακρίνονται από πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση 
με τις κοινές, μη μεταβαλλόμενες δομές, για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, οι οποίες σχετίζονται κυρίως 
με την δυνατότητα των δομών αυτών να μεταμορφώνονται και να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενες 
ανάγκες. Τα μεγέθη τους ποικίλουν από μήκη λίγων χιλιοστών μέχρι και πολλών μέτρων. Σήμερα έχουν 
κατασκευαστεί τέτοιου είδους δομές συνολικού μήκους μέχρι και 90 μέτρων. 

 Από τις συνολικές περιγραφές της βιβλιογραφίας μπορούμε να καταλήξουμε σε τρία χαρακτηριστικά 
τα οποία θα πρέπει να διακρίνουν μία δομή ώστε αυτή να ορίζεται ως δομή μεταβλητής μορφής.  Για 
να οριστεί μία δομή ως τέτοια, θα πρέπει (1) να διαθέτει δύο διακριτές μορφολογίες εκ των οποίων η 
μία να μπορεί να περιγραφεί ως συμπτυγμένη και η άλλη να μπορεί να περιγραφεί ως αναπτυγμένη, (2) 
να μπορεί να μεταβαίνει από την μία γεωμετρία στην άλλη χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησης και 
επανασυναρμολόγησης και (3) στην μία τουλάχιστον από τις δύο ακραίες γεωμετρίες να είναι αυτοσταθής 
και αυτόνομη και να μπορεί να υποστηρίξει το βάρος της καθώς και επιπλέον φορτία. Γενικά μπορούμε 
να πούμε ότι οι δομές μεταβλητής μορφής περιγράφονται από τρεις διακριτές φάσεις, μία πλήρως 
αναδιπλωμένη, μία πλήρως ανεπτυγμένη και μία ενδιάμεση φάση η οποία αποτελεί το μεταβατικό στάδιο 
από τη μία φάση στην άλλη και αντίστροφα. 

 Στην Αεροναυπηγική, οι δομές αυτού του τύπου αναφέρονται ως αναπτυσσόμενες (deployable), 
ενώ στην Αρχιτεκτονική και την Μηχανολογία χρησιμοποιούνται οι όροι Αναδιπλούμενες (retractable), 
Πτυσσόμενες (collapsible) και Διευρυνόμενες (developable). Στην βιβλιογραφία συναντώνται και οι 
όροι Επεκτεινόμενες (expandable) και Εκτατές (extendible).  Αν και οι δομές που περιγράφονται από τις 
παραπάνω ονομασίες διαφέρουν στο μέγεθος και τις λειτουργικές ανάγκες που καλύπτουν αλλά και στον 
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τρόπο που κατασκευάζονται, διακρίνονται από το κοινό χαρακτηριστικό ότι όλες μπορούν να υπόκεινται 
σε μεγάλες σχηματικές αλλαγές, μεταβάλλοντας την γεωμετρία τους.  Στην παρούσα διπλωματική, οι δομές 
αυτές θα αναφέρονται ως αναδιπλούμενες.

 Τα βασικά πλεονεκτήματα των αναδιπλούμενων δομών είναι η εύκολη μεταφορά και αποθήκευση, 
οι ελάχιστες γνωστικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, την αναδίπλωση και την μεταφορά τους και το 
συνολικά ανταγωνιστικό, συνήθως, κόστος τους. 
 Χάρη στην αυτόνομη μετατροπή της γεωμετρίας τους, οι αναδιπλούμενες δομές χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ελάχιστη φθορά στα δομικά στοιχεία μίας κατασκευής η οποία 
μπορεί να προκληθεί από τη συχνή ανάπτυξη και αναδίπλωσή της.

4.1.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 Κατά κύριο λόγο οι αναδιπλούμενες δομές χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται 
εύκολη μεταφορά και αποθήκευση και αναπτύσσονται στην λειτουργική τους μορφή όταν αυτό χρειάζεται. 
Το κλασικότερο παράδειγμα είναι η ομπρέλα. 
 Αν και υπάρχουν πολλές απλές αναδιπλούμενες δομές καθημερινής χρήσης, όπως τα μπαλόνια και 
τα πτυσσόμενα έπιπλα, ωστόσο τα τελευταία σαράντα χρόνια η έρευνα σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνεται 
κυρίως στις αεροναυπηγικές μελέτες σχεδιασμού, όπου μεγάλες δομές χρειάζεται να συσκευαστούν σε 
πακέτα μικρού σχετικά όγκου, τα οποία συχνά αναπτύσσονται στο διάστημα, εν τροχιά. Οι συνηθέστερες 
διαστημικές αναπτυσσόμενες δομές είναι οι κεραίες αναμετάδοσης, φωτοβολταϊκά συστήματα και ηλιακοί 
ανακλαστές (εικόνα 4.1). 

εικόνα 4.1:  Αναδιπλούμενος Δορυφόρος με καλωδιακά δίκτυα

 Στην αρχιτεκτονική οι αναδιπλούμενες δομές χρησιμοποιούνται ευρέως για την κατασκευή 
προσωρινών δομών και δομών έκτακτης ανάγκης,  ενώ στις ιδιότητες των δομών αυτών βασίζονται και οι 
εφαρμογές αναδιπλούμενων οροφών (εικόνα 4.2). 
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 Οι αναδιπλούμενες δομές βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της επιστημονικής μελέτης, αφού 
κατά τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και στον τομέα της ιατρικής, με εφαρμογές 
που σχετίζονται με θεραπείες καρδιαγγειακών παθήσεων, αορτικών ανευρυσμάτων, παχυσαρκίας, 
και διάφορων ειδών καρκίνου, μέσω της χρήσης ελαστικών κυλινδρικών δομών, οι οποίες μπορούν να 
αναδιπλώνονται σε μικρές διαμέτρους ώστε να εισχωρήσουν στην προβληματική περιοχή και εν συνέχεια 
να αναπτυχθούν για την πρακτική λειτουργία τους (εικόνα 4.3).

εικόνα 4.2:  Αναδιπλούμενη Παντογραφική Οροφή, Iris Dome,  Design 
by Hoberman

εικόνα 4.3:  Αναδιπλούμενo Εξάρτημα σχηματικής μνήμης για Αγγειακές 
Εφαρμογές 

4.1.3 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ

 Οι πολλαπλές σχεδιαστικές προδιαγραφές που περιγράφουν τόσο τις ακραίες διαμορφώσεις της 
δομής όσο και την διαδικασία μετάβασης από την μία μορφή στην άλλη, καθιστούν την σχεδίαση των 
αναδιπλούμενων δομών πολύ διαφορετική από αυτή των κοινών δομών. Γενικά, ο γεωμετρικός σχεδιασμός 
των τρισδιάστατων δομών πραγματοποιείται με βάση ένα σύνολο περιορισμών που προκύπτουν από την 
απαίτηση για μηδενικές τάσεις τόσο στις δύο ακραίες καταστάσεις του συστήματος όσο και κατά την διάρκεια 
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της ανάπτυξης και της αναδίπλωσης. Παραδείγματος χάριν, η απαίτηση απουσίας τάσεων ουσιαστικά 
υπονοεί την μη παραμόρφωση των δομικών στοιχείων του συστήματος, περιορισμός που συχνά αποτελεί 
και το σημείο εκκίνησης του γεωμετρικού σχεδιασμού. Τέτοιου είδους γενικοί περιορισμοί μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και την σύνθεση κάθε τύπου τρισδιάστατης αναδιπλούμενης δομής. 
 Ωστόσο, λόγω των πολλών διαφορετικών τρόπων που μπορεί μία δομή να αναδιπλωθεί, και των 
πολλών  διατάξεων στις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί,  είναι αδύνατη η προσέγγιση του πεδίου των 
αναδιπλούμενων δομών από μία μοναδική ιδέα ή θεωρία. Έτσι, η μελέτη των επιτυχών δομών και των 
ιδεών πίσω από αυτές βοηθά στην αναγνώριση επιμέρους πραγματοποιήσιμων ιδεών. 
 Πάντως, είναι σαφές ότι η λειτουργικότητα των αναδιπλούμενων δομών εξαρτάται τόσο από την 
δομική συμπεριφορά της τελικής μορφολογίας κατά την υποστήριξη φορτίων, αλλά και από την απόδοση 
κατά την ανάπτυξη και αναδίπλωση. Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός των δομών αυτών από δομικής 
απόψεως, πρέπει να επικεντρώνεται σε δύο εντελώς διαφορετικές συνθήκες φόρτισης. Αφ’ ενός θα πρέπει 
να μελετώνται  οι φορτίσεις από την υποστήριξη βάρους στην ανεπτυγμένη μορφή και αφετέρου οι τάσεις 
που δημιουργούνται κατά την ανάπτυξη και την αναδίπλωση. Η διαδικασία σχεδίασης της δομής είναι για 
το λόγο αυτό ιδιαίτερα πολύπλοκη και σύμφωνα με τον Gantes (1997) απαιτεί διαδοχικές βελτιστοποιήσεις 
ώστε να επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία μεταξύ της επιθυμητής ελαστικότητας κατά την ανάπτυξη και 
αναδίπλωση και την απαραίτητη ακαμψία στην ανεπτυγμένη μορφή.

 Ανάλογα με την χρήση στην οποία στοχεύει, οι λειτουργικές απαιτήσεις από μία αναδιπλούμενη 
δομή είναι σε κάθε περίπτωση διαφορετικές για κάθε μία από τις μορφολογικές της καταστάσεις. Ωστόσο 
μία βασική απαίτηση είναι η μετάβαση από την μία στην άλλη κατάσταση να είναι δυνατή χωρίς την 
πρόκληση φθορών, να είναι αυτόνομη και αξιόπιστη.
 Αυτή ακριβώς η μεταβατική διαδικασία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους ερευνητές, 
εξαιτίας της σημασίας της για την επιτυχία της δομής. Για ορισμένες δομές, τις λεγόμενες δισταθείς (bi-
stable), μία βασική λειτουργική απαίτηση είναι ότι η δομή θα πρέπει να είναι αυτοστηριζόμενη και να 
βρίσκεται σε κατάσταση δυναμικής ηρεμίας και στις δύο ακραίες μορφές της. Ωστόσο, κατά την ανάπτυξη 
και την αναδίπλωση, στις ενδιάμεσες δηλαδή μορφές του συστήματος, πιθανές ασυμβατότητες μεταξύ 
των δομικών στοιχείων της δομής μπορούν να οδηγήσουν στην άσκηση δευτερευουσών δυνάμεων. Οι 
δυνάμεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν το φαινόμενο “snap through”, όπου η δομή εκτινάσσεται και 
“κλειδώνει” στην ανεπτυγμένη της μορφή. Τότε η δομική απόκριση του συστήματος κατά την ανάπτυξη 
παρουσιάζει ασυνέχειες. Για τον λόγο αυτό, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσομοίωση 
της διαδικασίας ανάπτυξης και αναδίπλωσης μέσω μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων, ώστε να ελέγχεται 
η ορθότητα της λειτουργίας. Κατά την ανάπτυξη δισταθών δομών θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η  
συμπεριφορά των υλικών παραμένει καθ όλη την διάρκεια της αναδίπλωσης γραμμικά ελαστική, ώστε να 
αποφεύγεται η μείωση της δυνατότητας υποστήριξης φορτίου, εξ αιτίας υπολειπόμενων τάσεων. 
 Σύμφωνα με τους C. J. Gantes et al., (1989) πειραματικές παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι οι τάσεις που προκύπτουν σε αυτή τη φάση είναι πολύ ευαίσθητες στις μικρές αλλαγές της γεωμετρίας 
ή των ιδιοτήτων των υλικών των δομικών στοιχείων του συστήματος. Έτσι, οι τάσεις αυτές μπορούν να 
γίνουν αρκετά μεγάλες, κάτι που μπορεί όχι μόνον να οδηγήσει σε ακριβές λύσεις, αλλά και να καταστήσει 
την αναδιπλούμενη δομή ακατάλληλη για χρήση, λόγω ανωμαλιών κατά την διαδικασία ανάπτυξης και 
αναδίπλωσης.  Για το λόγο αυτό η μελέτη της διαδικασίας ανάπτυξης και αναδίπλωσης είναι η πιο απαιτητική 
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φάση της σχεδίασης αναδιπλούμενων δομών και θέτει αυστηρούς περιορισμούς για το τι μπορεί και τι δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί. 
 Το επόμενο σημείο ενδιαφέροντος για τον σχεδιαστή των αναδιπλούμενων δομών είναι η συλλογή 
γενικών πληροφοριών για τον τρόπο που ένα σύνολο παραμέτρων επιδρούν στην απόκριση της δομής 
κατά την αναδίπλωση. Αυτά τα δεδομένα βοηθούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας σχεδίασης, μέσω 
της πλήρους εκμετάλλευσης των χαρακτηριστικών των αναδιπλούμενων δομών και της μείωσης των 
περιορισμών τους. 

 Σε σχέση με την δυνατότητα υποστήριξης βάρους, οι αναπτυσσόμενες δομές δεν διαφέρουν 
ιδιαίτερα από τις υπόλοιπες δομές, με την έννοια ότι θα πρέπει να είναι σταθερές και να μπορούν να 
υποστηρίζουν τα απαιτούμενα βάρη στην αναπτυγμένη τους μορφή (Gantes, 2001). Επιπλέον αυτών των 
απαιτήσεων θα πρέπει επίσης να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αναδίπλωσης που αφορούν στην δυνατότητα 
αναδίπλωσης, μεταφοράς και αποθήκευσης σε συμπτυγμένη μορφή. 

4.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ

 Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, οι αναδιπλούμενες δομές χρησιμοποιούνται σήμερα για 
πολλές διαφορετικές χρήσεις, οι οποίες διακρίνονται από διαφορετικούς περιορισμούς και απαιτήσεις. 
Ομοίως, υπάρχουν πολλές διαφορετικού είδους αναδιπλούμενες δομές, με διαφορετικές ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά, ώστε να καλύπτουν αυτό το εύρος εφαρμογών. Έτσι υπάρχουν δομές που βασίζουν 
την λειτουργία τους σε διαφορετικές μηχανικές αρχές και δυνάμεις. Ανάλογα με το ερευνητικό πεδίο, οι 
διαφορετικές δομές αυτές έχουν στο παρελθόν κατηγοριοποιηθεί με διάφορους τρόπους και με βάση 
διαφορετικά κριτήρια. 

 Οι C. J. Gantes et al., (1989) ομαδοποιούν τις αναδιπλούμενες δομές με βάση τις μηχανικές τους 
ιδιότητες σε κάθε γεωμετρική τους φάση. Διαχωρίζουν λοιπόν τις δομές σε αυτές που διακρίνονται από 
απουσία τάσεων τόσο στις ακραίες τους μορφές όσο και στις ενδιάμεσες φάσεις, σε δομές που ηρεμούν 
στην αναδιπλωμένη τους μορφή αλλά αναπτύσσουν τάσεις κατά την ανάπτυξή τους και διατηρούν 
υπολειπόμενες τάσεις στην αναπτυγμένη τους φάση και σε μία τρίτη κατηγορία όπου η δομή ηρεμεί στις 
ακραίες γεωμετρικές μορφές της αλλά υπόκειται σε τάσεις κατά την ανάπτυξη και την αναδίπλωσή της. 
 Αν και φαινομενικά η πρώτη κατηγορία δομών φαίνεται να είναι η βέλτιστη, οι συγγραφείς 
καταδεικνύουν ότι οι διαφορετικές δομές φέρνουν διαφορετικά αποτελέσματα σε κάθε χρήση ενώ οι 
ιδιαιτερότητές τους τις καθιστούν κατάλληλες ή ακατάλληλες ανάλογα με την ζητούμενη εφαρμογή. 
Έτσι εξηγούν ότι η πρώτη κατηγορία διατηρεί την μηχανιστική της λειτουργία -λειτουργεί δηλαδή ως 
μηχανισμός- σε κάθε φάση της, με αποτέλεσμα την ανάγκη εξωτερικών σταθεροποιητικών στοιχείων στην 
πλήρως ανεπτυγμένη μορφή. Η δεύτερη κατηγορία δεν απαιτεί την χρήση τέτοιων στοιχείων. Οι δομές 
αυτής της κατηγορίας είναι δηλαδή αυτόνομα δισταθείς, αλλά λόγω των αναπτυσσόμενων τάσεων κατά 
την μεταβατική διαδικασία είναι επιρρεπείς σε στρεβλώσεις και διατηρούν την παραμορφωμένη τους 
μορφή στην αναπτυγμένη φάση, κάτι που τις καθιστά ακατάλληλες για εφαρμογές όπου απαιτείται απόλυτη 
ακρίβεια. Επιπλέον, η δεινότητα υποστήριξης βάρους είναι σε αυτές τις περιπτώσεις αρκετά μειωμένη σε 
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σχέση με τους άλλους μηχανισμούς. Τέλος, οι δομές της τρίτης κατηγορίας, που είναι και αυτές δισταθείς, 
δεν διατηρούν την παραμόρφωσή τους στην τελική μορφή, αλλά και σε αυτή την περίπτωση η ανάπτυξη 
δεν είναι πλήρως ομαλή, αφού παρουσιάζουν το φαινόμενο “snap-trough” (βλ. παρ. 5.1.3)

 Αργότερα,  ο Gantes (1994) μελετώντας τις αναδιπλούμενες δομές συνολικά, τις διαχωρίζει αρχικά 
σε επίγειες και διαστημικές, με την έννοια ότι οι διαστημικές θα πρέπει να μελετώνται και να σχεδιάζονται 
έτσι ώστε να λειτουργούν υπό καθεστώς έλλειψης βαρύτητας. Επιπλέον, διαχωρίζει τις επίγειες δομές σε 
δομές από συνδεδεμένες ράβδους οι οποίες αναπτύσσονται σε 2Δ σε 3Δ σχηματισμούς, σε δομές από 
συνδεδεμένες σταθερές επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αναδιπλούμενων επιφανειών, 
σε εφελκυσμένες δομές από καλώδια, μεμβράνες ή συνδυασμό των δύο σε σκυρόδεμα ή υπό πεπιεσμένο 
αέρα, δομές υπό τάση από συμπαγείς ράβδους και καλώδια και δομές που συνδυάζουν πολλά από τα 
παραπάνω στοιχεία για την πραγματοποίηση μίας επιθυμητής εφαρμογής.  Σε αυτό το άρθρο ο Gantes 
χωρίζει τις διαστημικές δομές σε κυλινδρικές εκτατές δομές, αναπτυσσόμενα δικτυώματα, επιφάνειες από 
μεμβράνες και δομές που φουσκώνουν και στέκονται υπό πίεση αέρα. 
 Στο ίδιο περίπου κλίμα, ο Chen Yan στην ιστοσελίδα όπου παρουσιάζει το σύνολο της ερευνητικής 
του δραστηριότητας, διαχωρίζει τις αναδιπλούμενες δομές ανάλογα με τον επιστημονικό τομέα στον 
οποίο χρησιμοποιούνται και τις εφαρμογές στις οποίες συναντώνται, αναφέροντάς τις ως αεροναυπηγικές, 
επίγειες και ιατρικές δομές. 

 Οι J. S. Zhao et al., (2008) διαχωρίζουν τις δομές σε δομές ευθείας και σφαιρικής ή κυλινδρικής 
αναδίπλωσης. Ο Guest (1994) χρησιμοποιεί την ίδια κατηγοριοποίηση, ενώ προσθέτει την κατηγορία των 
αναδιπλούμενων μεμβράνων. Επιπλέον αυτού του διαχωρισμού, τις ομαδοποιεί σε δομές που μπορούν να 
αναπτυχθούν αυτόματα, βασίζοντας την λειτουργία τους σε αποθηκευμένη συμπιεσμένη ενέργεια,  και σε 
αυτές που χρειάζονται ανθρώπινη ή μηχανική παρέμβαση για να αναπτυχθούν και να αναδιπλωθούν. Η 
πρώτη κατηγορία δομών αναπτύσσεται αυτόματα αφού ελευθερωθεί από την θήκη της, η οποία συνήθως 
λειτουργεί και ως σταθεροποιητής της δομής στην αναδιπλωμένη θέση. Στην ίδια λογική με τους  C. J. 
Gantes et al., (1989) τις διαχωρίζει επίσης ανάλογα με τις μηχανικές τους ιδιότητες, και συγκεκριμένα 
σχετικά με την φάση στην οποία αποκτούν αρκετή στιβαρότητα για να συγκρατήσουν βάρος. Καταλήγει 
έτσι σε ένα διαχωρισμό δομών που είναι αρκετά συμπαγείς μόνο στην πλήρως ανεπτυγμένη τους μορφή 
και σε αυτές που μπορούν να υποστηρίξουν φορτία σε κάθε γεωμετρική μορφή τους. 

 Ο S. Pellegrino, (2001) αναλύει τις αναδιπλούμενες δομές σε κατηγορίες με παρόμοιο τρόπο με 
τον Gantes (1994). Αντί ωστόσο να βασιστεί στην χρήση τους, επίγεια ή διαστημική, επικεντρώνεται στον 
τρόπο κατασκευής των δομών και τα επιμέρους δομικά τους στοιχεία. Καταλήγει έτσι στην περιγραφή 
δομών που κατασκευάζονται από ελικοειδή στοιχεία, από ελαστικά στοιχεία, από μεμβράνες, από 
μηχανολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι βασίζονται σε ευθύγραμμα ή κοίλα στοιχεία που συνδέονται με 
διάφορα είδη μηχανικών συνδέσμων, σε συστήματα η λειτουργία των οποίων στηρίζεται στις ιδιότητες 
των ελαστικών καλωδίων που τα αποτελούν και σε δομές που, όπως η τέταρτη κατηγορία βασίζονται σε 
μηχανική συνδεσμολογία, που όμως δεν χρησιμοποιείται για την σύνδεση δισδιάσταστων στοιχείων, αλλά 
επιφανειών. Ο Zhong You ονομάζει αυτό το τελευταίο είδος δομών “δομές Origami”, αφού βασίζουν την 
λειτουργία τους σε ιδέες και αρχές της ομώνυμης Ιαπωνικής τέχνης. Όπως ο  S. Pellegrino, (2001) και ο 
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Gantes (1994), αναφέρεται και ο ίδιος σε δομές που στηρίζονται σε μηχανικούς συνδέσμους και σε δομές 
που βασίζονται σε δίκτυα καλωδίων. 

 Τέλος, οι  C. H. Jenkins et al, (2008) σε μία συνδυαστική αλλά απλούστερη περιγραφή,  διαχωρίζουν 
τις αναδιπλούμενες δομές σε δομές υπό πίεση αέρα (inflatable), σε δομές υπό τάση (stress / strain), δομές 
με σχηματική μνήμη (shape memory) και μηχανικά αναδιπλούμενες δομές (mechanisms). Σε αυτό το 
γενικό διαχωρισμό θα βασιστεί και η ομαδοποίηση και παρουσίαση των αναδιπλούμενων δομών και σε 
αυτή τη διπλωματική. Οι παρακάτω υποενότητες αναφέρονται και αναλύουν την χρήση, τη δομή και τις 
λειτουργίες καθεμίας από τις προαναφερόμενες αναδιπλούμενες δομές.

4.2.1 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ

 Οι δομές υπό πίεση αέρα είναι δομές οι οποίες αποτελούνται από ελαστικές μεμβράνες ή ελαστικό 
ύφασμα κλειστού σχήματος και οι οποίες αποκτούν σταθερή δομή ικανή να ανασηκώσει βάρος, όταν 
γεμίζονται με συμπιεσμένο αέρα. Οι δομές υπό πίεση αέρα χρησιμοποιούνται στην Αρχιτεκτονική για την 
δημιουργία οροφών, δομών για χρήση σε παιδότοπους, διακοσμητικά στοιχεία, ακόμη και κτίρια (εικόνα 
4.4). Συναντώνται επίσης εφαρμογές σε αεροσκάφη, έπιπλα, σκάφη κ.α.  Για την περιγραφή τους συχνά 
χρησιμοποιείται και ο όρος  “Φουσκώσιμες Δομές” (Inflatable Structures).

εικόνα 4.4:  Φουσκώσιμη Κτιριακή Δομή 

 Για την κατασκευή τους συνήθως χρησιμοποιούνται υφάσματα ή μεμβράνες από PVC, Nylon ή 
βινύλιο. Σε φθηνότερες εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πολυεστερικό ύφασμα. Για το γέμισμά 
τους με αέρα, ιδιαίτερα για τις μεγάλες δομές, είναι απαραίτητη η χρήση μηχανοκίνητης ή ηλεκτρικής 
αεραντλίας.
 Οι περισσότερες μεμβράνες μπορούν να συσκευαστούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, 
καθώς μπορούν να διπλωθούν χωρίς κανέναν περιορισμό. Έτσι, το σχήμα της αναδιπλούμενης διάταξης 
μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής. Αυτή η βασική ιδιότητα των μεμβρανών 
έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μεγάλης ποικιλίας αναδιπλούμενων δομών, συμπεριλαμβανομένων 
φυσικά και των φουσκώσιμων. Στην περίπτωση αυτή, το βασικό σχεδιαστικό ζήτημα είναι το θέμα της 
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αρχικής δίπλωσης της μεμβράνης. Σε αυτό το θέμα (Theory οn Folding of Membranes), καθώς και στον 
τρόπο υπολογισμού του μοτίβου διπλώματος αναφέρεται ο Guest, (2004) . Με το ζήτημα έχουν επίσης 
ασχοληθεί και οι Duncan & Duncan (1982), Johnson & Wu (1980) και ο Miura (1989). 
  Οι φουσκώσιμες δομές αποτελούν την καλύτερη λύση όταν το ελάχιστο συσκευασμένο μέγεθος 
και η μικρότερη δυνατή μάζα είναι τα βασικά απαιτούμενα από μία αναδιπλούμενη δομή (Tibert, 2002). 
Χαρακτηρίζονται επίσης από μεγάλη αξιοπιστία κατά την ανάπτυξη και αναδίπλωση, λόγω της απλότητάς 
τους. 
 Ένα από τα μειονεκτήματα των φουσκώσιμων δομών είναι ότι στην συμβατική μορφή τους δεν 
είναι αρκετά συμπαγείς και άκαμπτες. Ένας τρόπος να ενισχυθεί η ακαμψία τους είναι η ενσωμάτωση 
φουσκώσιμων δαχτυλιδιών (torus) στα άκρα τους. Ένας άλλος τρόπος, δημοφιλής στις διαστημικές δομές 
όπου μετά την ανάπτυξη των δομών δεν προβλέπεται η αναδίπλωσή τους, είναι η  ενσωμάτωση ρητινών 
στο υλικό τους, οι οποίες σταθεροποιούνται σε ακαμψία με την υπεριώδη ακτινοβολία. 
 Οι τριγωνοποιημένες δομές είναι ένας ακόμη τρόπος ενίσχυσης της δομής τέτοιων στοιχείων. 
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των τριγωνοποιημένων φουσκώσιμων δομών είναι ότι η μετάβαση από την 
κλειστή στην ανοιχτή μορφή τους μπορεί να γίνει με ελεγχόμενο, γραμμικό τρόπο (από το ένα τριγωνικό 
στοιχείο στο επόμενο κ.ο.κ). Παράλληλα, οι δομές αυτές επιτυγχάνουν ακαμψία χωρίς τη χρήση μηχανικών 
συνδέσμων, έχοντας έτσι ευκολότερο σχεδιασμό, μικρότερο βάρος και αποδοτική αποθήκευση.  
 Στην περίπτωση των κυλίνδρων, στην αναδιπλωμένη τους μορφή καταλήγουν σε μία εξαγωνική 
επιφάνεια μικρού πάχους. Αυτοί οι κύλινδροι αποτελούνται από έναν αριθμό τριγωνικών εδρών τα άκρα των 
οποίων, αν ενωθούν, σχηματίζουν μία σπειροειδή μορφή. Αυτή η διάταξη δίνει μία αποτελεσματική δομή 
που, αν φουσκώσει, μπορεί να είναι άκαμπτη. Οι Barker & Guest (2008) αναφέρουν ότι, αυτού του είδους 
οι δομές συστρέφονται κατά την αναδίπλωση και ανάπτυξή τους, με αποτέλεσμα το ένα άκρο της δομής 
να είναι περιστραμμένο ως και 90 μοίρες σε σχέση με το άλλο. Το γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργήσει 
εμπλοκές και ασυνέχειες στην μεταβατική διαδικασία. Για την επίλυση αυτού του πρακτικού προβλήματος 
προτείνουν την αναστροφή των συναπτών τριγωνικών στοιχείων, βελτιώνοντας μία δομή που είχε ήδη 
μελετηθεί στο παρελθόν από τους Guest & Pellegrino (1994a), (εικόνα 4.5α, 4.5β). Έτσι καταλήγουν σε μία 
κυλινδρική δομή της οποίας η διαδικασία αναδίπλωσης μπορεί να είναι συγχρονισμένη και συνεχής. 

Γενικά οι φουσκώσιμες δομές δεν προτείνονται όταν είναι απαραίτητη η απόλυτη ακρίβεια στο τελικό 
ανεπτυγμένο σχήμα των δομών. 

α.                                                           β.

εικόνα 4.5: Τριγωνοποιημένη Κυλινδρική Δομή ομαλής (α) και ανε-
στραμένης (β) τριγωνοποίησης, Barker και Guest (2008)
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4.2.2 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ

 Ως δομές υπό τάση ορίζεται το σύνολο των αναδιπλούμενων δομών η λειτουργία των οποίων 
βασίζεται στην άσκηση τάσεων. Αυτές μπορούν να διαχωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες, καθεμία από 
τις οποίες έχει διαφορετικά δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, και προτείνεται για διαφορετικού 
τύπου εφαρμογές. Αυτές είναι οι Δομές Ελαστικών Στοιχείων ή Δομές Αποθηκευμένης Τάσης, οι Δομές 
Εφελκυσμού / Θλίψης και τα Δίκτυα Καλωδίων. Οι προαναφερθείσες δομές και οι ιδιότητές τους αναλύονται 
στις επόμενες παραγράφους.

4.2.2.1 Δομές Ελαστικών Στοιχείων (Flexible Shells) ή Αποθηκευμένης Τάσης (Stored Energy)

 To πιο γνωστό παράδειγμα αναδιπλούμενων δομών βασιζόμενων στην ιδέα των ελαστικών στοιχείων 
είναι η μεταλλική ταινία μέτρησης (εικόνα 4.6). Η μεταλλική ταινία μέτρησης δεν είναι άλλο από ένα λεπτής 
διατομής κυλινδρικό στοιχείο η τομή του οποίου σχηματίζει το τόξο ενός κύκλου. Στην αποθηκευμένη, 
αναδιπλωμένη της μορφή η ταινία παραμορφώνεται σε επίπεδη μορφή και τυλίγεται σε μία μικρή θήκη. 

εικόνα 4.6: Μεταλλική Ταινία Μέτρησης

 Ακριβώς σε αυτή την ιδέα βασίστηκε η εφεύρεση του STEM (Storable Tubular Extendible Member) 
που αναπτύχθηκε στον Καναδά, κατά την δεκαετία του 1960 (εικόνα 4.7α). Ο STEM είναι ουσιαστικά ίδιος 
με την ταινία μέτρησης αλλά αναπτύσσεται υπό μεγαλύτερη γωνία ώστε να δημιουργήσει ένα σωλήνα, 
τα άκρα του οποίου επικαλύπτονται. Η επιλογή του βαθμού επικάλυψης εξαρτάται από ένα σύνολο 
παραγόντων, φτάνει όμως τουλάχιστον τις 50 μοίρες. Ο κύλινδρος STEM έχει ισχυρή άκαμπτη δομή κατά 
μήκος, όμως λόγω των ανοικτών ακμών του δεν είναι ομοίως άκαμπτος και καθέτως.  Ο STEM τυλίγεται 
γύρω από έναν κυλινδρικό άξονα μέσα σε μία θήκη, μέσα στην οποία μεταφέρεται και η οποία τον 
σταθεροποιεί στην αναδιπλωμένη διάταξη. Αναπτύσσεται μέσω της περιστροφής του άξονα, και για τον 
λόγο αυτό η αποθηκευμένη ελαστική ενέργεια τον επαναφέρει αυτόματα στην κυλινδρική του μορφή. Το 
σημείο μετάβασης από επίπεδη σε κυλινδρική τομή περιέχεται στην θήκη αποθήκευσης. 
 Μια επέκταση του STEM είναι ο bi-STEM, όπου δύο πανομοιότυπες ελαστικές ταινίες εμπεριέχονται 
η μία στην άλλη (εικόνα 4.7β). Ο κύλινδρος bi-STEM έχει σύμφωνα με τον Tibert (2002) μεγαλύτερη 
αντίσταση στην λύγιση από έναν STEM ίδιου μήκους και υλικού και λειτουργεί καλύτερα από αυτόν σε 
συνθήκες υγρασίας. Επιπλέον η λειτουργία του απαιτεί μικρότερο άξονα περιστροφής, το πάχος του σε 
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τυλιγμένη μορφή είναι μικρότερο και περιοχή μετάβασης από ευθεία σε κυκλική τομή είναι μικρότερη. 
Έτσι χρειάζεται μικρότερη θήκη αποθήκευσης. Παράλληλα, η συμμετρική κατασκευή του κάνει την δομική 
απόκρισή του επίσης συμμετρικότερη. 
 Ωστόσο, τόσο στον STEM όσο και στον bi-STEM υπάρχουν μεγάλα επίπεδα τριβής, τα οποία 
οδηγούν σε μη γραμμικές συμπεριφορές. Η τρίτη ιδέα είναι ο πτυσσόμενος σωλήνας, ο οποίος μπορεί να 
μορφοποιηθεί σε επίπεδη διάταξη και να τυλιχθεί όπως ο STEM (εικόνα 4.7γ). Το πλεονέκτημά του σε σχέση 
με τις προηγούμενες δομές αυτού του είδους είναι ότι έχει πολύ υψηλότερη κάθετη ακαμψία. Είναι ωστόσο 
δυσκολότερο να κατασκευαστεί.  

            α.                                                                 β.                                                        γ. 

εικόνα 4.7: Οι δομές STEM (α.), bi-STEM (β.) και Πτυσσόμενου Σωλήνα (γ.) 
Πηγή: Cambridge net, www-civ.eng.cam.ac.uk

 Το πάχος όλων των παραπάνω δομών είναι αρκετά μικρό ώστε να μπορούν να παραμορφώνονται 
αμιγώς ελαστικά. Μεγάλο μέρος της ελαστικής ενέργειας αποθηκεύεται μέσα τους κατά το τύλιγμα. Για 
το λόγο αυτό θα πρέπει η ανάπτυξη να γίνεται με προσοχή, ώστε να διασφαλίζεται ότι η ενέργεια αυτή 
απελευθερώνεται με ελεγχόμενο τρόπο. Όταν η ανάπτυξη ολοκληρωθεί, η δομή επιστρέφει σε κατάσταση 
ηρεμίας (Pellegrino, 2001).  Αντίστοιχα, ορισμένες δομές διπλώνουν ελαστικά και αυτο-αναπτύσσονται 
δυναμικά, όταν απελευθερωθούν. 
  Η σχεδίαση αυτών των δομών απαιτεί λεπτομερείς προβλέψεις τόσο για την γενική 
παραμόρφωση από την μετατόπιση της δομής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της τριβής 
μεταξύ των επικαλυπτώμενων στοιχείων της δομής, αλλά και την τοπική παραμόρφωση των πιο έντονα 
παραμορφώσιμων στοιχείων της δομής, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα πρόκλησης φθορών σε αυτά 
τα σημεία (Pellegrino, 2008)

4.2.2.2 Δομές Εφελκυσμού / Θλίψης (Tensegrity Structures)  

 Η χρήση συνδυαστικών εφελκυστικών και θλιπτικών τάσεων ως δομική αρχή είναι μία από τις 
βασικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα. Το επιστημονικό αυτό πεδίο βασίζεται στην χρήση απομονωμένων 
στοιχείων υπό πίεση μέσα σε ένα δίκτυο συνεχούς τάσης, κατά τρόπο ώστε τα υπό πίεση στοιχεία να μην 
ακουμπούν το ένα το άλλο και τα υπό τάση στοιχεία να ορίζουν το σχήμα του συστήματος στον χώρο. (V. 
G. Jauregui, 2010)

 Η αγγλική “Tensegrity”, που χρησιμοποιείται για την περιγραφή τέτοιων δομών εισήχθηκε από τον 
Buckminster Fuller το 1962 και αποτελεί ενοποίηση της έννοιας “tensional integrity” (τασική ακεραιότητα). 
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Το νόημα της λέξης είναι ασαφές, και μπορούν να δοθούν διάφορες ερμηνείες.   Ο Fuller (1959) περιγράφει  
τις δομές εφελκυσμού / θλίψης ως “ένα συναρμολόγημα εφελκυστικών και θλιπτικών στοιχείων 
διαρθρωμένα σε ένα ασυνεχές σύστημα θλίψης.” Αναφερόμενος στο έργο του Fuller, o Pugh (1976) ορίζει 
τις δομές αυτές ως την “αλληλεπίδραση ενός συνόλου ασυνεχών θλιπτικών στοιχείων με ένα σύνολο 
συνεχών  εφελκυστικών  στοιχείων  η  οποία  προσδιορίζει  έναν  όγκο  στο  χώρο”.   Κατά τους M. Bouder-
bala & Morto (1998), οι δομές εφελκυσμού / θλίψης είναι χωρικά συστήματα υπό κατάσταση εσωτερικής 
τάσης. Τα υπό εφελκυσμό στοιχεία τους (συνήθως καλώδια) δεν έχουν καμία σταθερότητα υπό θλίψη, και 
αποτελούν ένα συνεχές σύνολο. Τα υπό θλίψη στοιχεία (συνήθως ράβδοι) αποτελούν ένα ασυνεχές σύνολο 
και -θεωρητικά- δεν έχουν καμία σταθερότητα υπό εφελκυσμό”.  Αυτός ο ορισμός εισάγει την ιδέα της 
εσωτερικής τάσης, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία των συστημάτων εφελκυσμού / θλίψης.   
 Σε μία προσπάθεια να εξηγήσει την μηχανική αρχή πίσω από την λειτουργία των δομών εφελκυσμού 
/ θλίψης, ο Pugh τις παραλληλίζει με ένα μπαλόνι. Εάν ο περιεχόμενος αέρας του μπαλονιού έχει υψηλότερη 
πίεση από τον εξωτερικό αέρα, τότε αυτός πιέζει το περίγραμμα του μπαλονιού προς τα έξω. Καθώς η 
εσωτερική πίεση του μπαλονιού αυξάνεται, οι τάσεις που ασκούνται στο περίβλημα του μπαλονιού επίσης 
θα αυξάνονται, κάνοντας το μπαλόνι πιο άκαμπτο και δύσκολο να παραμορφωθεί. Στις δομές εφελκυσμού 
/ θλίψης οι ράβδοι παίζουν το ρόλο του αέρα και τα καλώδια το ρόλο της επιφάνειας του μπαλονιού. Έτσι η 
αύξηση της ασκούμενης δύναμης επί των στοιχείων μίας δομής εφελκυσμού / θλίψης αυξάνει την δύναμή 
της και την δυνατότητά της να υποστηρίζει φορτία (Tibert, 2002). Αντίθετα, όταν η δομή ισορροπεί, είναι 
πολύ ρευστή.

 Οι δύο βασικές αρχές που διακρίνουν τις δομές εφελκυσμού / θλίψης είναι ότι η δομή τείνει να 
καταρρέει όταν πιέζεται προς οποιαδήποτε διεύθυνση. Ο Fuller ονόμαζε αυτή την ιδιότητα των δομών 
“παντοτασική ακεραιότητα “ (omnitensional integrity). Σημειώνει συγκεκριμένα ότι “η σχέση εφελκυσμού / 
θλίψης προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας δομών που σταδιακά υποχωρούν, χωρίς ποτέ να διαλύονται 
ή να διασπώνται” (Fuller, 1975, μέσω wikipedia).  Λόγω αυτών των συνθηκών, κανένα δομικό στοιχείο της 
δομής δεν παρουσιάζει στρεβλώσεις. Έτσι οι δομές αυτές τείνουν να είναι εξαιρετικά σταθερές, σε σχέση 
με την μάζα τους και το μέγεθος των στοιχείων τους. Θεωρητικά, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο 
μέγεθος μίας δομής εφελκυσμού / θλίψης.  

 Η νέα δομική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον ίδιο το Fuller, για τη δημιουργία 
γεωδαιτικών θόλων και του γλυπτού Wire Cycle Wheel (εικόνες 4.8, 4.9). Σημειώνεται ότι όλοι οι γεωδαιτικοί 
θόλοι αποτελούν ουσιαστικά δομές εφελκυσμού / θλίψης. Όπως αναφέρει ο θεωρητικός του Harvard 
Donald Ingber, “Τα στοιχεία που βρίσκονται υπό τάση χαρτογραφούν τις μικρότερες αποστάσεις μεταξύ 
των παρακείμενων στοιχείων και για το λόγο αυτό τοποθετούνται εξ΄ ορισμού με γεωδαιτικό τρόπο. Κατ’ 
επέκταση, τα στοιχεία μίας δομής εφελκυσμού / θλίψης διαρρυθμίζονται κατά τρόπο ώστε να υπομένουν 
πίεση με τον βέλτιστο τρόπο” (wikipedia).

 Για την ανάπτυξη μίας αποτελεσματικής δομής εφελκυσμού / θλίψης ένα σύνολο προβλημάτων 
που συμπεριλαμβάνουν σχεδιαστικά, αριθμητικά, μηχανολογικά και τεχνολογικά ζητήματα πρέπει να 
επιλυθούν. Για το λόγο αυτό η δημιουργία φυσικών, μαθηματικών και γεωμετρικών μοντέλων είναι κρίσιμη 
για την επιτυχία του συστήματος (M. Bouderbala & Morto, 1998) 
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 Ένα βασικό εμπόδιο στην ανάλυση και το σχεδιασμό των δομών εφελκυσμού / θλίψης αποτελεί 
ο καθορισμός της μορφής στην οποία ισορροπούν. Αυτό το βασικό βήμα για την ανάπτυξη της δομής 
ονομάζεται μορφοποίηση. Αν και σε άλλες υπό τάση δομές, όπως τα δίκτυα μεμβράνων ή δικτύων, 
οι  διάφορες μέθοδοι μορφοποίησης είναι γνωστές εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο, στην περίπτωση των 
δομών εφελκυσμού / θλίψης, η διαδικασία αυτή είναι πιο περίπλοκη και έχει διερευνηθεί από πολλούς 
ερευνητές. Οι διάφορες μέθοδοι μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες, τις κινηματικές μεθόδους 
μορφοποίησης και τις στατικές μεθόδους μορφοποίησης (Tibert, 2002). 
 Σύμφωνα με τον Tibert, η βασική αρχή στην οποία στηρίζονται οι κινηματικές μέθοδοι είναι ότι η 
λεγόμενη γεωμετρία ισορροπίας υπό την οποία τελούν ο δομές εφελκυσμού / θλίψης σχετίζεται με την 
σχετική δομή και τα μήκη των δομικών στοιχείων. Έτσι, το χαρακτηριστικό των κινηματικών μεθόδων 
είναι ότι σε αυτές, τα μήκη των καλωδίων διατηρούνται σταθερά, ενώ οι ράβδοι επιμηκύνονται μέχρι να 
φτάσουν κάποιο ανώτατο όριο. Εναλλακτικά, η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει με τα μήκη των ράβδων να 
διατηρούνται σταθερά, και τα μήκη των καλωδίων να μειώνονται μέχρι κάποιο ελάχιστο σημείο. 
 Από την άλλη, κατά τις στατικές μεθόδους, οριοθετείται μία σχέση μεταξύ των μορφών ισορροπίας 
μίας δομής δεδομένης τοπολογίας, και των δυνάμεων που ασκούνται στα στοιχεία της. Αυτή η σχέση 
αναλύεται με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την μέθοδο που χρησιμοποιείται ανά περίπτωση. 
 Αντίστοιχα, το πρώτο βήμα ανάλυσης μίας υπάρχουσας δομής, είναι ο ορισμός των στατικών και 
κινηματικών ιδιοτήτων της.

εικόνα 4.9: Wire Cycle Wheel, γλυπτό. 

εικόνα 4.8: Γεωδαιτικός Θόλος, Hoberman Sphere,  Design by Hoberman
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4.2.2.3 Δίκτυα Καλωδίων (Cable Nets)

 Μία τρίτη κατηγορία δομών υπό τάση είναι τα δίκτυα καλωδίων. Αυτές οι δομές παρουσιάζουν 
πολλές ομοιότητες με με τις δομές εφελκυσμού / θλίψης και συχνά στην βιβλιογραφία συναντώνται στην 
ίδια κατηγορία με αυτές. Διαφέρουν ωστόσο δομικά, από την άποψη ότι αντί για συμπαγείς ράβδους, 
αποτελούνται από τεταμένα σκυροδεμένα καλώδια. 

 Τα πιο ενδιαφέροντα καλωδιακά δίκτυα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις κινηματικώς ασαφή, 
καθώς η λειτουργία τους βασίζεται σε γεωμετρική ακαμψία που προκύπτει από την άσκηση τάσεων. 
Για το λόγο αυτό οι σχηματισμοί τους δεν είναι επαρκώς ακριβείς και άκαμπτοι, με αποτέλεσμα να είναι 
ακατάλληλοι για μεγάλο εύρος χρήσεων (Pellegrino, 2001).
 Για την αντιμετώπιση  αυτών των προβλημάτων οι You & Pellegrino προτείνουν μία διεπίπεδη 
δικτυακή δομή που αποτελείται από συνδυασμό εξάγωνων και τριγώνων, το εξωτερικό επίπεδο των 
οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη φορτίων. Αυτή η ιδιαίτερη δομή έχει μόνο δύο 
φάσεις εσωτερικής τάσης, και έτσι μπορεί να σκυροδεθεί με τον έλεγχο τους μήκους δύο μόνο καλωδίων. 
Ένα ενεργό καλώδιο χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και την αναδίπλωση της δομής. Έτσι η δομή είναι 
κινηματικώς ορισμένη. Αυτή η εφαρμογή διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα των καλωδιακών δικτύων, ενώ 
εξαλείφει τα μειονεκτήματά τους.

 Τέτοιου είδους διεπίπεδες δομές συχνά συνδέονται με παντογραφικές δομές** για τον συνδυασμό 
των πλεονεκτημάτων τους, κυρίως σε διαστημικές εφαρμογές. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η CSPDA 
(Cable-Stiffened Pantographic Deployable Antenna), όπου το δίκτυο καλωδιακό δίκτυο συνδέεται με ένα 
κυκλικώς αναδιπλούμενο παντογραφικό δαχτυλίδι (εικόνα 4.10), (Tibert, 2002).

εικόνα 4.10: Μοντέλο ανάπτυξης της CSPDA σε αναδιπλωμένη, ενδιάμεση και ανεπτυγμένη μορφή. Πηγή: Tibert, 2002

 Μία άλλη προσέγγιση είναι η ιδέα των υπό τάση δικτυωμάτων που αναπτύχθηκε από τους Miura 
& Miyazaki (1990), η οποία χρησιμοποιεί την επιφάνεια που σχηματίζει το καλωδιακό δίκτυο σε τρίγωνα 
όμοιων διαστάσεων, δημιουργώντας ακαμψία στις ενώσεις τους. Το σχήμα της δομής αυτής είναι όμοιο με 
αυτό ενός γεωδαιτικού θόλου, αλλά αντί για συμπαγής ράβδους, αποτελείται από τεταμένα καλώδια, υπό 
κάθετη τάση, σε σχέση με την τριγωνική επιφάνεια στην οποία αντιστοιχούν (Pellegrino, 2001).

**Σημείωση:
    Βλέπε Κεφάλαιο 4, Παράγραφο 4.2.1
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εικόνα 4.11: Η AstroMesh κατά την διαδικασία ελέγχου 
Πηγή: Τibert, 2002

εικόνα 4.12: Η AstroMesh σε χρήση
Πηγή: Boeing

4.2.3 ΔΟΜΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

 Οι δομές σχηματικής μνήμης αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία αναδιπλούμενων δομών, με 
την έννοια ότι η ικανότητα μεταβολής της μορφολογίας τους δεν βασίζεται στα δομικά και γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά τους, αλλά στις ιδιότητες των υλικών τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ικανότητά τους 
να μεταβάλλουν το σχήμα τους δεν χρησιμοποιείται για την μείωση του όγκου και την εύκολη μεταφορά 
και αποθήκευσή τους, αλλά την αλλαγή του σχήματός τους με σκοπό την πραγματοποίηση συγκεκριμένων 
λειτουργιών υπό δεδομένες συνθήκες. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία τέτοιων δομών 
ονομάζονται υλικά σχηματικής μνήμης (shape memory materials).
 Τα υλικά σχηματικής μνήμης είναι υλικά που αντιδρούν σε ερεθίσματα. Έχουν δηλαδή την δυνατό-
τητα να αλλάζουν το σχήμα τους εάν εκτεθούν σε κάποιο εξωτερικό ερέθισμα. Αυτό το ερέθισμα μπορεί να 
είναι μία ηλεκτρική ή μαγνητική φόρτιση, έκθεση σε φως ή μία αλλαγή στην θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Όταν το αρχικό ερέθισμα είναι θερμοκρασιακό, τότε η αλλαγή αυτή ονομάζεται “φαινόμενο θερμογενούς 
σχηματικής μνήμης”. Η θερμογενής μονομερής σχηματική μνήμη συναντάται στο σύνολο των  υλικών 
σχηματικής μνήμης και είναι η πιο συχνά συναντώμενη περίπτωση.  Σε αυτή την περίπτωση, το ερέθισμα 
είναι η υπέρβαση της θερμοκρασίας μίας τιμής Τ, ή η ψύξη του περιβάλλοντος κάτω από αυτήν, κατά 
περίπτωση. Η κρίσιμη θερμοκρασιακή τιμή Τ ονομάζεται Θερμοκρασία Μετάβασης (Τt). 

 Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στην μοριακή αναδιοργάνωση που προκύπτει σε αυτά τα υλικά και 
η οποία οδηγεί σε συμπαγή αλλαγή φάσης. Η πιο προφανής αλλαγή φάσης στην φύση είναι η μετατροπή 
του νερού από υγρό σε στερεό (πάγος) ή αέριο (ατμός). Ωστόσο, κατά την συμπαγή αλλαγή φάσης, η 
μοριακή αναδιοργάνωση γίνεται χωρίς την ταυτόχρονη απομάκρυνση των μορίων. Το αποτέλεσμα είναι

μία στερεή δομή διαφορετικού σχήματος.  

 Η γνωστότερη εφαρμογή αυτής της ιδέας στην Αεροναυπηγική είναι η κεραία Astromesh (εικόνες 
4.11, 4.12). Γενικά οι δομές με καλωδιακά δικτυώματα χρησιμοποιούνται συχνά σε διαστημικές εφαρμογές 
λόγω της πολύ αποδοτικής, από άποψη όγκου, αναδίπλωσής τους και του σχετικά μικρού βάρους τους.  
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 Το φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται σε κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα του κάθε υλικού. Αντίθετα, 
προκύπτει από έναν συνδυασμό της δομής και της μορφολογίας του, με την επιπλέον επεξεργασία μέσω 
εφαρμογής προγραμματιστικής διαδικασίας.

 Η διαδικασία προγραμματισμού περιλαμβάνει είτε την θέρμανση, παραμόρφωση και ψύξη του 
τεχνουργήματος, είτε την διαμόρφωσή του σε χαμηλή θερμοκρασία (cold drawing TM). Σε αυτή τη φάση 
το μόνιμο σχήμα έχει αποθηκευτεί, και το δείγμα βρίσκεται στην προσωρινή μορφή του. Παρ΄όλα αυτά, 
εάν το στοιχείο θερμανθεί σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από ένα σημείο, χάνει την μνήμη του. Με αυτόν 
τον τρόπο πολυμερή ή κράματα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές σχηματικής μνήμης, μπορούν 
να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά για άλλου τέτοιου τύπου εφαρμογές, ή ως δομικά υλικά 
σε εφαρμογές molding (injection, rotation κ.α)  

 Τα υλικά σχηματικής μνήμης απαρτίζονται από πολυμερή και πολυμερικά συστήματα, μεταλλικά 
κράματα, κεραμικά και gels. Αυτά μπορεί να συμπεριφέρονται με τρείς τρόπους. Αυτές οι διαφορετικού 
τύπου συμπεριφορές είναι η Μονομερής Σχηματική Μνήμη, η Διμερής Σχηματική Μνήμη και η Ψευδο-
ελαστικότητα.
 Τα υλικά που συμπεριφέρονται Μονομερώς μπορούν να παραμορφώνονται φαινομενικώς πλαστικά 
και με την θέρμανσή τους σε Τt να επανέρχονται στο αρχικό, αποθηκευμένο σχήμα τους. Δηλαδή οι δομές 
αυτές μπορούν σε θερμοκρασίες μικρότερες της Τt να παραμορφώνονται με την άσκηση δύναμης και 
όταν η θερμοκρασία αυξάνει, αυτόνομα να επιστρέφουν στο αρχικό τους σχήμα.  
 Τα υλικά που συμπεριφέρονται Διμερώς διατηρούν δύο σχήματα μεταξύ των οποίων μεταλλάσ-
σονται. Δηλαδή, για θερμοκρασίες μεγαλύτερες της Τt η δομή έχει ένα σχήμα και για μικρότερες της ένα 
άλλο. 
 Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη της Tt τότε το φαινόμενο της σχηματικής 
μνήμης δεν παρατηρείται και το υλικό συμπεριφέρεται Ψευδοελαστικά. Μπορεί δηλαδή, όταν του ασκείται 
δύναμη να λυγίζει, να συστρέφεται και να τεντώνεται, χωρίς να παραμορφώνεται πλαστικά, αλλά να γυρίζει 
στην αρχική του μορφή στιγμιαία, όταν η ασκούμενη δύναμη αποσυρθεί. Αυτή η ιδιότητα χαρακτηρίζει 
μόνον τα μέταλλα σχηματικής μνήμης. 

 Οι δομές σχηματικής μνήμης συναντώνται σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, από την Αεροναυπηγική 
και τα διαστημικά συστήματα, την Αρχιτεκτονική, το Βιομηχανικό Σχεδιασμό, την Βιοϊατρική, την 
Οδοντιατρική, και στη σχεδίαση ιατρικών εργαλείων και εμφυτευμάτων. 
 Πολλά από τα υλικά σχηματικής μνήμης, και συγκεκριμένα ένας μεγάλος αριθμός πολυμερικών 
συστημάτων σχηματικής μνήμης είναι επιπλέον βιο-διασπώμενα ή απορροφήσιμα από τον ανθρώπινο 
οργανισμό, ιδιότητα που τα καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμα σε Ιατρικές μικροπαρεμβατικές εφαρμογές.   
 Η επιλογή του κατάλληλου υλικού για κάθε εφαρμογή εξαρτάται από τις επιθυμητές συμπεριφορές, 
(Μονομερή, Διμερή ή Ψευδοελαστική), το επιθυμητό ερέθισμα (θερμοκρασία, ηλεκτρισμός, μαγνητισμός, 
φως κ.ο.κ.),  τις απαιτήσεις σε μορφολογικές διαφορές από το ένα στο άλλο σχήμα, τις ιδιότητες (ανακυκλώ-
σιμο, βιο-διασπώμενο, απορροφήσιμο κ.α) την διαδικασία παραγωγής και το κόστος του υλικού. 
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4.2.4 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ

 Κάθε αναδιπλούμενη δομή κατασκευάζεται από έναν αριθμό βασικών δομικών στοιχείων. 
Οι αναδιπλούμενες δομές που ανήκουν στην κατηγορία των μηχανικά κινούμενων δομών είναι 
συναρμολογήματα άκαμπτων στοιχείων συνδεδεμένων με κινούμενους συνδέσμους, κατά τρόπο ώστε 
να μπορούν να μεταβάλλουν τη μορφή τους από μία αναδιπλωμένη σε μία αναπτυγμένη μορφή. Αυτές οι 
δομές μπορούν να αναπτύσσονται σε ευθύγραμμους σχηματισμούς, αλλά και σε σφαιρικούς, τοξωτούς και 
δικτυωτούς.

4.2.4.1 Παντογραφικά  (Pantographs) ή Ψαλιδοειδή Στοιχεία (Scissors-Like Elements)

 Ένας βασικός τύπος δομικών μηχανισμών είναι τα Παντογραφικά Στοιχεία (pantographs). Στην 
απλούστερη μορφή τους τα παντογραφικά στοιχεία είναι ένα συναρμολόγημα ευθύγραμμων ράβδων που 
συνδέονται με αξονικούς συνδέσμους στα μέσα και τα άκρα τους, ώστε να μπορούν να περιστρέφονται. 
Ο μεσαίος αξονικός σύνδεσμος ονομάζεται και ψαλιδοειδής σύνδεσμος. Για το λόγο αυτό συχνά οι 
παντογραφικές δομές συναντώνται και με τον όρο Ψαλιδοειδή Στοιχεία (SLE, scissors-like elements). 
Σε αντίθεση με τους απλούς μηχανικούς συνδέσμους και άλλους μηχανισμούς, τα στοιχεία αυτά είναι 
ταυτόχρονα σύνδεσμοι και δομικά στοιχεία των δομών (Pellegrino, 2001).
 Τα άκρα των στοιχείων αυτών συνδέονται με τα άκρα άλλων ψαλιδοειδών στοιχείων μέσω 
αρθρώσεων, σχηματίζοντας έτσι ολόκληρες δομές, οι κατόψεις των οποίων σχηματίζουν κανονικά 
πολύγονα. Κάθε πλευρά και κάθε διαγώνιος των πολυγώνων αυτών είναι ένα SLE. Τα πολύγωνα μπορεί 
να είναι ισόπλευρα τρίγωνα, τετράγωνα ή κανονικά εξάγωνα. Η διαφοροποίηση στο σχήμα και τον τρόπο 
διασύνδεσης των πολυγωνικών δομών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή δισδιάστατων 
ή τρισδιάστατων αναδιπλούμενων δομών (Gantes et al., 1989). Τότε, το σύνολο των συνδεδεμένων 
παντογραφικών στοιχείων θα συμπεριφέρεται σαν ένας μόνο μηχανισμός, κάτι που επιτρέπει στην δομή 
να αναπτύσσεται και να αναδιπλώνεται συγχρονισμένα (εικόνα 4.13).

εικόνα 4.13: Συγχρονισμένη ανάπτυξη αναπτυσσόμενης παντογραφικής κεραίας. 
Πηγή: Pellegrino, 2001
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 Σε πολύπλοκες δομές η ακριβείς θέση και διεύθυνση των συνδέσμων είναι απαραίτητο να 
προκαθοριστεί με ακρίβεια, ώστε να αποφευχθούν τυχών παρεμβολές και παρακωλύσεις της διαδικασίας 
αναδίπλωσης και ανάπτυξης. Αυτό γίνεται μέσω αναλυτικών αναπαραστάσεων της διαδικασίας μετάβασης. 
Ο Pellegrino (2001) αναφέρει ότι λόγω του κόστους και του χρόνου που απαιτεί αυτή η διαδικασία, έχει 
αναπτυχθεί μικρός μόνον αριθμός τέτοιων δομών, οι οποίες όμως συναντώνται σε πολλές εφαρμογές. 

 Τα παντογραφικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ευθύγραμμες, κυλινδρικές, 
τοξωτές και σφαιρικές δομές. Για την κατασκευή αυτού του συνόλου δομών έχουν αναπτυχθεί δύο είδη 
παντογραφικών δομών με διαφορετικές ιδιότητες, τα ευθύγραμμα και τα γωνιώδη (εικόνα 4.14). Όμοια 
με τα ευθύγραμμα παντογραφικά στοιχεία και τα γωνιώδη στην απλούστερη μορφή τους αποτελούνται 
από δύο πανομοιότυπες γωνιώδεις ράβδους, συνδεδεμένες ψαλιδοειδώς στο κέντρο τους. Η διαφορά 
τους με τα  ευθύγραμμα, είναι ότι αυτά έχουν την δυνατότητα να διατηρούν μία σταθερή γωνία, καθόσον 
περιστρέφονται, δηλαδή ενώ οι εσωτερικές τους γωνίες αλλάζουν. 

εικόνα 4.14: Ευθύγραμμο και απλό γωνιώδες παντογραφικό στοιχείο 

 Τα γωνιώδη στοιχεία μίας ή περισσοτέρων γωνιών χρησιμοποιούνται ευρέως για την κατασκευή 
θόλων, σφαιρών, και δαχτυλιδοειδών δομών. Μία διάσημη τέτοια δομή είναι η Ίρις, μία θολωτή 
αναδιπλούμενη οροφή (Hoberman, 1991), (εικόνα 4.2). Επιπλέον, τα γωνιώδη παντογραφικά στοιχεία 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μίας ιδιαίτερης κατηγορίας  πολύεδρων δομών, που ονομάζονται 
πολύγωνα υπερβολοειδή (εικόνα 4.15). Το πιο ενδιαφέρων χαρακτηριστικό των υπερβολοειδών είναι το 
γεγονός ότι αναπτύσσονται σε τρεις διαστάσεις (M. Al Khayer & H. Lalvani, 1998).

 Οι  παντογραφικές δομές μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για την υποστήριξη μεμβρανών ή στερεών 
επίπεδων στοιχείων, που μπορούν να κινούνται αλληλένδετα, ανάλογα με την ανάπτυξη και αναδίπλωση 
των δομών αυτών. Καθώς η κίνηση της δομής ελέγχεται από την κίνηση των ράβδων, τα επίπεδα στοιχεία 
μπορούν να συνδεθούν σε αυτές με οποιονδήποτε τρόπο. Εναλλακτικά, η δομή μπορεί να αποτελείται 
αποκλειστικά από επίπεδα στοιχεία. Και σε αυτή την περίπτωση όμως θα σχετίζεται κινηματικώς με τις 
απλές ραβδοειδής αναδιπλούμενες δομές. Αυτές οι δομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές 
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μεγάλης ή μικρής κλίμακας, όπου απαιτείται αδιάλειπτη επιφάνεια με την δυνατότητα να αλλάζει σχήμα, 
όπως διαχειριστές φωτός, ροής ή ήχου, παιχνίδια, οροφές κ.α.(Jensen & Pellegrino, 2002) (εικόνα 4.16).
 Οι αναδιπλούμενες δομές που βασίζονται στα παντογραφικά στοιχεία έχουν πολύ ενδιαφέρον για 
την παραγωγή ελαφρών, εύκολα μεταφέρσιμων κινούμενων δομών οι οποίες καταλαμβάνουν μικρό όγκο 
και αναπτύσσονται συγχρονισμένα. 

εικόνα 4.15: Αναδιπλούμενο εξάγωνο υπερβολοειδές
Πηγή: M. Al Khayer, H. Lalvani, 1998   

εικόνα 4.16: Μοντέλο αναδιπλούμενης παντογραφικής δομής με ενσωματωμένες επίπεδες επιφάνειες,
Πηγή: F. Jensen, S. Pellegrino, 2002

4.2.4.2 Δομές Οριγκάμι (Origami Structures)

 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο (υποενότητα 4.2.1, Κεφ.4) η τριγωνοποίηση μίας 
δομής είναι ένας αποδοτικός τρόπος αναδίπλωσής της. Αυτή η ιδέα προκύπτει από την αρχαία Ιαπωνική 
τέχνη των Οριγκάμι, που δεν είναι άλλο από μία μέθοδο δημιουργίας δομών μέσω της αναδίπλωσης 
επίπεδων στοιχείων. 

 Η χρήση τεχνικών Οριγκάμι έχει οδηγήσει στην επιτυχή ανάπτυξη δομών λεπτής διατομής, οι οποίες 
μπορούν να αναδιπλώνονται και να αναπτύσσονται αυτόνομα και απρόσκοπτα, ανάλογα με τα μοτίβα 
αναδίπλωσης στην επιφάνειά τους. Μάλιστα, ορισμένα από τα μοτίβα αυτά, οδηγούν στην δημιουργία 
δισταθών δομών, με την ιδιότητα να “κλειδώνουν” στην ανεπτυγμένη μορφή τους. Ωστόσο, οι δισταθείς 
δομές προϋποθέτουν ανάπτυξη τάσεων κατά την μετάβαση από την μία μορφολογία στην άλλη, με 
αποτέλεσμα την ελαστική παραμόρφωση των επιφανειών της δομής. 
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 Ο Tomohiro Tachi, (2009b) αναφέρει ότι με μαθηματικούς όρους, τα Οριγκάμι θεωρούνται 
ως ιδανικές επιφάνειες σημειακού πάχους, κάτι το οποίο προφανώς δεν ισχύει στην περίπτωση των 
πραγματικών αναδιπλούμενων δομών. Έτσι, για την αποφυγή παραμορφώσεων κατά την ανάπτυξη και 
αναδίπλωση της δομής,  ο σχεδιασμός θα πρέπει να προσαρμοστεί για την δημιουργία δομών με χρήση 
άκαμπτων, πραγματικών διαστάσεων επιφανειών και συνδέσμων που επιτρέπουν την αναδίπλωσή τους με 
τον επιθυμητό τρόπο. Έτσι, μπορούν να αναπτυχθούν δομές που χρησιμοποιούν την λογική του Οριγκάμι 
για την δημιουργία άκαμπτων κινούμενων δομών.  
 Αυτές οι δομές έχουν την δυνατότητα να κινούνται γραμμικά, χωρίς την παραμόρφωση των 
επιφανειών τους ενώ ταυτόχρονα να αναπτύσσονται και να αναδιπλώνονται συγχρονισμένα, όπως 
ακριβώς το ιδεατό Oριγκάμι. Η σύνδεση μεταξύ των δομικών επιπέδων μπορεί να γίνει με ενσωματωμένους 
μηχανικούς συνδέσμους ο περιστροφικός άξονας των οποίων είναι τοποθετημένος στα μέσα των άκρων 
τους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μη μηχανικοί σύνδεσμοι, με την χρήση διεπίπεδων επιφανειών, 
ενδιάμεσα στις οποίες τοποθετείται ανθεκτικό ύφασμα. Τότε ο άξονας περιστροφής των επιφανειών θα 
είναι το κέντρο του πάχους τους. Λόγω αυτών των μηχανισμών ενός βαθμού ελευθερίας, παράγεται μία 
συγχρονισμένη κίνηση η οποία διαμοιράζει το βάρος της δομής σε ολόκληρο το μήκος της. Έτσι, η δομή 
μπορεί να κινείται ομαλά και συγχρονισμένα με ένα ελαφρύ σπρώξιμο (εικόνα 4.17).
 Για την ανάπτυξη τέτοιων δομών μπορεί να χρησιμοποιηθούν δίκτυα τριγώνων ή τετράπλευρων 
σχημάτων. Σε σχέση με άλλες δομές, οι δομές Οριγκάμι είναι μηχανολογικώς απλές, αποδοτικές και 
μπορούν να πραγματοποιηθούν ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής. 

4.2.4.3 Δομές Ελατηρίων (Coilable Structures)

 Μια απλή, ευθύγραμμη αναδιπλούμενη δομή μπορεί να δημιουργηθεί από ένα απλό ελατήριο. 
Ωστόσο, λόγω της ελαστικότητάς τους, οι δομές αυτές είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές 
όπου απαιτείται αντοχή και ακαμψία (Pellegrino, 2001). 
  Μία πολύ πιο χρήσιμη και εύκολα εφαρμόσιμη δομή, που βασίζεται στην λογική του ελατηρίου, είναι 
οι σπειροειδώς αναδιπλούμενοι κύλινδροι. Η δομή αυτή εφευρέθηκε το 1967 από τον H. R Mauch της Astro 
Research Corporation. O Mauch παρατήρησε ότι κάθε ελαστική ράβδος μπορεί να διατηρήσει ελλειπτικό 
σπειροειδές σχήμα εάν ασκηθούν στα άκρα του αντίθετες ισοδύναμες δυνάμεις. Τότε η ράβδος μπορεί να 
παραμορφώνεται ελαστικά με ομοιόμορφο ή ανομοιόμορφο τρόπο, μέχρι την πλήρη αναδίπλωσή του. 
Χρησιμοποιώντας τρεις τέτοιες ράβδους συνδεδεμένες με παράλληλα στοιχεία, ο Mauch δημιούργησε μία 

εικόνα 4.17: Αυτόνομα και συγχρονισμένα αναδιπλούμενη δομή Oριγκάμι, σε Αρχιτεκτονική εφαρμογή. 
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αναδιπλούμενη κυλινδρική δομή, η οποία μπορούσε να ανασηκώνει βάρος (εικόνα 4.18). 
 Οι δομές αυτές σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως σε διαστημικά αεροσκάφη για την μετακίνηση 
φορτίων και εξοπλισμού.

4.2.4.4 Επεκτεινόμενα Πολύεδρα (Expandohedra)

 Tα επεκτεινόμενα κανονικά και ημικανονικά πολύγωνα αποτελούν μία ξεχωριστή κατηγορία των 
αναδιπλούμενων δομών (Κοvacs et. Al, 2004). Αυτά τα πολύεδρα μπορούν να αυξάνουν την διάμετρό τους 
ενώ οι πλευρές τους περιστρέφονται και απομακρύνονται από το κέντρο της δομής και μεταξύ τους (εικόνες 
4. 19, 4.20, 4.21). Οι προσκείμενες έδρες συνδέονται μεταξύ τους με μονούς ή διπλούς συνδέσμους. 
 Τα επεκτεινόμενα πολύεδρα είναι μηχανισμοί με πολλούς βαθμούς ελευθερίας, οι οποίοι μπορούν να 
πραγματοποιούν και άλλες πεπερασμένες κινήσεις, εκτός της ανάπτυξης και αναδίπλωσης. Για τον ορισμό 
των στατικών και κινηματικών ιδιοτήτων τους, χρησιμοποιούνται αριθμητικές μέθοδοι και συμμετρική 
ανάλυση κίνησης. Αν και αναπτύσσονται και στις τρεις διαστάσεις, είναι δυνατή η περιγραφή όλων των 
ορίων μετακίνησής τους, με τη χρήση σφαιρικών συντεταγμένων (Guest et al, 2004)

 Για την κατασκευή των δομών αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίπεδα στοιχεία, τρισδιάστατα 
συναρμολογήματα ράβδων με συνδέσμους, παντογραφικές δομές και συνδετικοί μηχανισμοί που μπορούν 
να κινούνται πάνω σε ένα σφαιρικό οδηγό. 

εικόνα 4.18: Διάγραμμα σπειροειδώς 
αναδιπλούμενης κυλινδρικής δομής
Πηγή: S. Pellegrino, 2001
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 Η μελέτη των μηχανισμών αυτών εφαρμόζεται τόσο στην Ιατρική, για την μελέτη κάποιων ιών 
αυξανόμενου όγκου, όσο και για Αρχιτεκτονικές αναδιπλούμενες δομές.

εικόνες 4.19, 4.20, 4.21: Διαφορετικού τύπου επεκτεινόμενα πολύεδρα, 
Πηγές: Guest et al, 2004 (4.17), Kovacs et al, 2004 (4.18),  P. W Fowler and Guest, 2005 (4.19)

4.3  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε μία συνολική θεώρηση των αναδιπλούμενων μηχανισμών, με βάση τους 
διαφορετικούς τρόπους αναδίπλωσης κατά περίπτωση. Ασφαλώς είναι κατανοητό ότι εκτός των δομών 
που αναφέρθηκαν υπάρχει πληθώρα άλλων, η λειτουργία των οποίων βασίζεται στις λειτουργίες που 
αναλύθηκαν. 
 Η σχεδίαση των αναδιπλούμενων δομών, αποτελεί την διαδικασία εύρεσης της κατάλληλης 
τοπολογίας ώστε να παράγεται μία επιθυμητή τελική κίνηση ως αποτέλεσμα μίας δεδομένης αρχικής και 
ήταν ανέκαθεν μία πρόκληση για τους μηχανικούς. Ακόμη και όταν το ζήτημα δεν αφορά την ανάπτυξη 
νέου μηχανισμού, αλλά την χρήση μίας ήδη υπάρχουσας τοπολογίας, η επιλογή της καταλληλότερης 
ανάμεσα από μία πληθώρα δυνατοτήτων, δομικών και λειτουργικών, είναι δύσκολη. 
 Αυτό το κεφάλαιο αναπτύχθηκε με στόχο την ανάπτυξη και κατανόηση της λειτουργίας, των 
δυνατοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών ειδών αναδιπλούμενων δομών και την επιλογή 
ενός ή περισσοτέρων από αυτά, για χρήση κατά την ανάπτυξη του υπό σχεδίαση συστήματος. 
 Όπως φάνηκε από την έρευνα που εκπονήθηκε και περιγράφεται στα κεφάλαια 1, 2 και 3 αυτής της 
διπλωματικής, το υπό σχεδίαση σύστημα θα πρέπει να καλύπτει ένα σύνολο αναγκών, ώστε να συνδυάζει 
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και να καλύπτει τις ανάγκες τριών υποομάδων, των ακροατών, των χειριστών και των οργανισμών 
διοργάνωσης συνεδρίων, που είναι και οι αγοραστές των καθισμάτων, μέσα στο πλαίσιο του συνεδριακού 
περιβάλλοντος.   
 Μία βασική λειτουργική απαίτηση που άπτεται των αναγκών δύο εκ των προαναφερθέντων 
ομάδων -χειριστών και αγοραστών-, είναι η εύκολη διάταξη, συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των 
καθισμάτων. Όπως δείχθηκε στο παρόν κεφάλαιο, οι αναδιπλούμενες δομές καλύπτουν ειδικά αυτές τις 
ανάγκες, ενώ έχουν την δυνατότητα υποστήριξης φορτίου, εν προκειμένω, του βάρους των ακροατών. 
Επιβεβαιώνεται έτσι η αρχική υπόθεση αυτής της διπλωματικής, ότι οι δομές αυτές μπορούν να είναι 
χρήσιμες σε εφαρμογές βιομηχανικού σχεδιασμού, και συγκεκριμένα για την δημιουργία αναδιπλούμενων 
καθιστικών συστημάτων. 
 Με βάση αυτά τα κριτήρια, καθώς και την ανάγκη αντοχής στην φθορά και εξοικονόμησης χρόνου 
κατά την τοποθέτηση και συλλογή των καθισμάτων, επιλέγεται ένα σύνολο δομών οι οποίες θεωρείται ότι 
μπορούν επιτυχώς να ικανοποιήσουν το σύνολο των στόχων του συστήματος.

 Από την επισκόπηση όλων των ομάδων αναδιπλούμενων δομών, μπορούμε να διαχωρίσουμε της 
δομές αυτές ανάλογα με τις δυναμικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται κατά τις τρεις φάσεις τους, την 
αναδιπλωμένη, αναπτυγμένη και ενδιάμεση μορφή τους.
 Καθώς οι δομές που βρίσκονται υπό τάση στις ενδιάμεσες φάσεις τους αποθηκεύουν ενέργεια στην 
δομή τους ώστε να αναπτύσσονται ή αναδιπλώνονται αυτόματα, αποτελούν πράγματι μία ενδιαφέρουσα 
περίπτωση η οποία μειώνει τον απαιτούμενο σωματικό φόρτο των χειριστών στο ελάχιστο. Ωστόσο, τα 
στοιχεία των δομών αυτών παρουσιάζουν ελαστικές παραμορφώσεις στις ενδιάμεσες φάσεις, κάτι που 
μπορεί όχι μόνο να οδηγήσει σε εμπλοκές κατά την διαδικασία, αλλά και στην ταχύτερη φθορά του 
συστήματος. Οι ίδιες δομές απαιτούν προσοχή λόγω της απελευθερούμενης ενέργειας, αυξάνοντας τόσο 
την απαίτηση συγκέντρωσης των χειριστών, όσο και την πιθανότητα τραυματισμού τους. Κρίνονται για 
τους λόγους αυτούς τελικά ακατάλληλες για χρήση στην δεδομένη εφαρμογή. 
 Καταλήγουμε έτσι στο συμπέρασμα ότι καταλληλότερες δομές είναι εκείνες που ισορροπούν 
στις ακραίες φάσεις τους. Από αυτές, εκείνες οι οποίες έχουν την δυνατότητα να αναπτύσσονται ομαλά, 
ευθύγραμμα και συγχρονισμένα, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν ακαμψία και σταθερότητα, είναι εκείνες οι 
οποίες κρίνεται ότι μπορούν με τον βέλτιστο τρόπο να συμβάλουν στην ανάπτυξη του υπό σχεδίαση 
συστήματος. Οι δομές αυτές είναι οι Παντογραφικές δομές και οι Δομές Οριγκάμι. 
 Οι δομές αυτές παρέχουν την δυνατότητα γραμμικής και ελεγχόμενης ανάπτυξης και αναδίπλωσης,  
ενώ παράλληλα μπορούν να αναπτύσσονται και να αναδιπλώνονται συγχρονισμένα, μειώνοντας έτσι 
τόσο τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτούνται κατά την μεταβατική διαδικασία, όσο και την 
ανάγκη διορθωτικών κινήσεων μετά από αυτήν. Έτσι οι Παντογραφικές δομές και οι Δομές Οριγκάμι θα 
διερευνηθούν κατά το σχεδιασμό έτσι ώστε, σε συνδυασμό με το Βrief και τις σχεδιαστικές απαιτήσεις που 
περιγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο, να οδηγήσουν στην ανάπτυξη σχεδιαστικών προτάσεων για το υπό 
σχεδίαση σύστημα. Καθώς και οι δύο αυτές δομές ανήκουν στην κατηγορία μηχανικά αναδιπλούμενων 
δομών, οι διάφοροι μηχανικοί συνδεσμοί θα μελετηθούν επίσης, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να 
παράσχουν και αυτοί μία κατάλληλη  λύση για το σύστημα. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στο έκτο 
κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής.   
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5. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 Το κεφάλαιο αυτό ουσιαστικά αποτελεί το συνολικό θεωρητικό αποτέλεσμα της έρευνας αλλά και 
ένα κομβικό σημείο αυτής της διπλωματικής. Εδώ παρουσιάζεται όλη η θεωρητική μελέτη που προηγήθηκε, 
διεξάγονται τα τελικά συμπεράσματα και σχηματίζεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να 
βασιστεί η σχεδιαστική διαδικασία. 
 Στο πρώτο κομμάτι του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζεται συνοπτικά η έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε, ο τρόπος που οργανώθηκε και εκπονήθηκε, αλλά και τα συμπεράσματα στα οποία αυτή οδήγησε. 
Συγκεντρώνοντας το σύνολο των ευρημάτων παρουσιάζεται μία συνολική εικόνα του τρόπου χρήσης 
των καθισμάτων συνεδριακών εκδηλώσεων. Η σύνοψη αυτή οδηγεί στην ολοκληρωμένη περιγραφή των 
προβληματικών χώρων κάθε τύπου που συναντάται σε κάθε βήμα της χρήσης μίας τέτοιας καρέκλας. 
Έχοντας συνοψίσει τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις από ένα τέτοιο αντικείμενο, τόσο για τους 
ενεργητικούς και  παθητικούς χρήστες όσο και για τους αγοραστές  -χειριστές, ακροατές και οργανισμοί 
διοργάνωσης αντίστοιχα- μορφοποιείται ο στόχος της εργασίας με μεγαλύτερη ακρίβεια και σχηματίζεται 
το brief (περιγραφή εργασίας). 
 Στο επόμενο κομμάτι οι σχεδιαστικές οδηγίες που εντοπίστηκαν σε κάθε κεφάλαιο ομαδοποιούνται, 
αναλύονται και συσχετίζονται. Παράλληλα, κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την χρήση τους και 
το προβληματικό πεδίο στο οποίο αναφέρονται και σχηματοποιούν το σύνολο των σχεδιαστικών 
προδιαγραφών. 
 Τέλος, οι κατηγοριοποιημένες προδιαγραφές ιεραρχούνται και δημιουργούν ταυτόχρονα μία 
κατεύθυνση για τον σχεδιασμό όσο και ένα πλαίσιο αξιολόγησης των σχεδιαστικών προτάσεων.
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5.1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, όπως αυτή 
αναλύεται στα προηγούμενα κεφάλαια, αλλά και τα συμπεράσματα στα οποία αυτή οδήγησε. Το σύνολο 
των ευρημάτων συγκεντρώνεται δίνοντας μία συνολική εικόνα του τρόπου χρήσης των καθισμάτων 
συνεδριακών εκδηλώσεων. Η σύνοψη αυτή οδηγεί στην ολοκληρωμένη περιγραφή των προβληματικών 
χώρων κάθε τύπου που συναντάται σε κάθε βήμα της χρήσης μίας τέτοιας καρέκλας. 
 Με βάση τα ευρήματα αυτά αναγνωρίζεται το σύνολο των απαιτήσεων για το σχεδιασμό του 
συστήματος και περιγράφεται αναλυτικά ο στόχος της σχεδίασης (Brief ).

5.1.1 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής προσέγγισε τις έννοιες “Καρέκλα” και “Συνέδριο” 
ξεχωριστά δίνοντας για την κάθε μία από αυτές τόσο ένα ιστορικό πλαίσιο, όσο και κάποιους κανόνες με 
βάση τους οποίους σχεδιάζονται και οργανώνονται, αντίστοιχα, σήμερα.
 Σε ότι αφορά στην μελέτη της καρέκλας, έγινε μία ιστορική αναδρομή, παρουσίαστηκαν τα 
εργονομικά χαρακτηριστικά της αλλά και τα προβλήματα που συνδέονται με τον τομέα αυτό, ενώ 
παράλληλα μελετήθηκε η καρέκλα συνεδρίου στην αγορά, από άποψη κόστους, υλικού και λειτουργίας.  

 Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάστηκαν οι διαφορετικοί τύποι συνεδρίου και οι διαφορετικές ανά-
γκες καθενός από αυτούς.  Μελετήθηκε ο τρόπος οργάνωσης των χώρων διοργάνωσης και ο απαραίτητος 
για την διεξαγωγή των συνεδριακών εκδηλώσεων εξοπλισμός. Η ενότητα εστίασε στις διαφορετικές 
διατάξεις καθισμάτων που συναντώνται στα συνέδρια αλλά και στους κανόνες που περιγράφουν την 
δημιουργία των διατάξεων αυτών, από λειτουργική και αισθητική άποψη, αλλά και με βάση τους κανόνες 
ασφαλείας.    
 Καθεμία από τις παραπάνω ενότητες κατέληξε σε ένα σύνολο συμπερασμάτων για την χρήση 
της καρέκλας συνεδρίου και τον τρόπο διοργάνωσης συνεδρίων αντίστοιχα. Τα συμπεράσματα αυτά 
παρουσιάζονται συνοπτικά στις δύο επόμενες παραγράφους.

5.1.1.1 Η Καρέκλα

 Η καρέκλα, η οποία ξεκίνησε ως σύμβολο εξουσίας, καταλήγει μορφολογικά σε δύο διαφορετικά 
είδη, για διαλογισμό και χαλάρωση. Μέχρι σήμερα, η καρέκλα ορισμένες φορές χρησιμοποιείται σαν 
επικοινωνιακό και συμβολικό στοιχείο, αλλά διαχωρίζεται κυρίως σε καρέκλα ιδιωτικής και δημόσιας 
χρήσης.
 Η σημασία που δίνεται από τους οργανισμούς διοργάνωσης συνεδριακών εκδηλώσεων στην 
αισθητική, όπως βρέθηκε τόσο στην επιτόπια έρευνα, όσο και με την έρευνα με ερωτηματολόγια 
(κεφάλαια 2&3) δείχνει ότι η καρέκλα διατηρεί στοιχεία του επικοινωνιακού χαρακτήρα της ακόμη και ως 
χρηστικό αντικείμενο, με την έννοια ότι η μορφολογία, η ποιότητα και η γενική της αισθητική μπορούν να 
προσδώσουν σε ένα χώρο μία αίσθηση πολυτέλειας, επισημότητας και επαγγελματισμού.  
 Σε ότι αφορά στα ζητήματα σχεδιασμού και παραγωγής, σήμερα οι καρέκλες παράγονται μαζικά. 
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Για τον λόγο αυτό ο σχεδιασμός  θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες ατόμων 
κάθε φυλής, κουλτούρας, ηλικίας και φύλου. Από την εργονομική έρευνα που εκπονήθηκε με αυτό το σκοπό, 
καταλήξαμε σε ένα σύνολο μεγεθών στο οποίο θα πρέπει να βασιστεί ο τελικός σχεδιασμός. Με βάση 
αυτά, δημιουργήθηκε ένα βασικό μορφολογικό πλαίσιο (διάγραμμα 1.4), το οποίο περιγράφει ακριβώς τα 
ευρήματα που σημειώθηκαν στο κομμάτι αυτό. 
 Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, το πλαίσιο αυτό δεν είναι καταληκτικό για το υπό σχεδίαση 
σύστημα, αφού, για τον τελικό σχεδιασμό θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα πλαίσιο περιγραφής των 
αναγκών των χειριστών των καθισμάτων στους συνεδριακούς χώρους.
 Η έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε δείχνει ότι  ο σχεδιασμός των συνεδριακών καθισμάτων 
δεν επικεντρώνει στην πνευματική διαύγεια ή την διευκόλυνση της επικοινωνίας, αλλά στην αισθητική, την 
εργονομία και κυρίως στην εύκολη στοίβαξη και υψηλή αντοχή. 
 Με βάση την έρευνα που προηγήθηκε καταλήγουμε ότι το σχεδιαζόμενο σύστημα θα πρέπει  να 
στοχεύει στην υψηλή αισθητική και χρηστικότητα, την ανταγωνιστική τιμή αλλά και στην μορφολογία που 
αποτελεί την βέλτιστη λύση για την σχεδίαση σταθερού, μη προσαρμοζόμενου ως προς τα μεγέθη καθίσματος 
για την κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού εύρους πιθανών καθήμενων.

5.1.1.2 Το Συνέδριο

 Κατά την βιβλιογραφική έρευνα που εκπονήθηκε με βάση τους συνεδριακούς χώρους,  παρατηρήθηκε 
ότι οι κανόνες που αφορούν στο στήσιμο των αιθουσών δεν είναι ούτε εξαιρετικά αναλυτικοί ούτε απολύτως 
συγκεκριμένοι. Πάντως, η ύπαρξη έστω και αυτών των κανόνων για τις διάφορες διατάξεις, δείχνουν το 
βάρος που δίνεται από την βιβλιογραφία όσο και από τις επιχειρήσεις στην ύπαρξη των προσαρμοζόμενων 
αιθουσών.  
 Με βάση τα παραπάνω, διαφαίνεται  η ανάγκη σχεδίασης καθίσματος συνεδριακού χώρου, το οποίο θα 
είναι κινητό και όχι πακτωμένο, θα δίνει την δυνατότητα σχηματισμού διάφορων διατάξεων, ενώ θα διευκολύνει 
την διαδικασία στησίματος μίας προσαρμοζόμενης αίθουσας. 

5.1.2 ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

 Σημαντικό στάδιο αποτέλεσε η επιτόπια έρευνα που έγινε σε έναν οργανισμό διοργάνωσης 
συνεδρίων κατά την προετοιμασία μίας αίθουσας για συνεδριακή χρήση.  Στα πλαίσια της έρευνας αυτής 
μελετήθηκε από κοντά ο τρόπος εργασίας των χειριστών. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν βοήθησαν στον 
προσδιορισμό προβληματικών περιοχών στην διαδικασία προετοιμασίας  μίας συνεδριακής αίθουσας αλλά 
και στην καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων που συνδέονται με την συνεδριακή καρέκλα. Τα ευρήματα 
της έρευνας αυτής οδήγησαν στην συλλογή πολύτιμης πληροφορίας σχετικά με τις ανάγκες των χειριστών 
των καθισμάτων, όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, αποτέλεσαν το βασικό πλαίσιο στο 
οποίο βασίστηκε η έρευνα με ερωτηματολόγια Β: Πρακτικές και Μέθοδοι Χειριστών. 

 Τα συνολικά αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε και περιγράφτηκε 
αναλύθηκαν σε γραφήματα (μοντέλα). Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε Μοντέλο Συνέχειας  (διαγράμματα 
2.2, 2.3)  για τα καθήκοντα Πλαισίου αλλά και τα Άμεσα καθήκοντα, όπως αυτά περιγράφτηκαν στο σχετικό 
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κεφάλαιο. Τα  Άμεσα Καθήκοντα αναλύθηκαν και σε Μοντέλο Συνάφειας (διάγραμμα 2.4). Επιπλέον 
δημιουργήθηκε Φυσικό Μοντέλο του χώρου παρατήρησης -όλου του ορόφου- ώστε η διαδικασία να 
γίνει πλήρως αντιληπτή αλλά και να συνδεθεί με τα φυσικά στοιχεία του περιβάλλοντος της. (διάγραμμα 
2.5). Τέλος  στο εργονομικό μοντέλο εντοπίστηκαν οι εργονομικοί περιορισμοί που προκύπτουν από τις 
πρακτικές και τις μεθόδους που βρέθηκαν από την έρευνα. 

5.1.3 ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε η έρευνα με ερωτηματολόγια που εκπονήθηκε σε ένα σύνολο 
οργανισμών διοργάνωσης εκδηλώσεων, με στόχο την διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις απαιτήσεις και 
τις προτεραιότητες των οργανισμών αλλά και των αναγκών των υπαλλήλων τους. Μέσω της έρευνας αυτής 
επιβεβαιώθηκαν τα συμπεράσματα της επιτόπιας έρευνας αλλά επισημάνθηκαν και οι διαφορές πρακτικών 
και επιδιώξεών ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς. 
 Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας με ερωτηματολόγια, με απευθυνόμενο 
κοινό τους ακροατές μίας συνεδριακής εκδήλωσης. Κατ΄αυτόν τον τρόπο, εντοπίστηκαν οι απόψεις, οι 
σκέψεις και τα αντικειμενικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το κοινό μιας τέτοιας εκδήλωσης. 
 Σε αυτό το κεφάλαιο συγκεντρώνεται ουσιαστικά ένα σύνολο πληροφοριών, που αφορά και τις τρεις 
βασικές ομάδες ενδιαφέροντος αυτής της διπλωματικής, όπως ορίστηκαν από την αρχή, στην εισαγωγή 
της.   

5.1.3.1 Οι Ακροατές

 Η έρευνα ερωτηματολογίων Α είχε σαν στόχο την διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις 
αντιλήψεις, απαιτήσεις, παρατηρήσεις και απόψεις των χρηστών μίας αίθουσας συνεδριακής χρήσης. 
 Αν και μεγάλο μέρος των ευρημάτων δεν σχετίζονται με την μορφολογία του καθίσματος, όσο με 
την τοποθέτηση του τελευταίου στον χώρο, η αναγνώριση των στοιχείων αυτών θεωρήθηκε χρήσιμη τόσο 
για την ολιστική κατανόηση της εμπειρίας παρακολούθησης μίας συνεδριακής εκδήλωσης, όσο και για 
πιθανή εφαρμογή σε άλλη μελέτη, με θέμα την συστημική σχεδίαση μίας αίθουσας εκδηλώσεων. 
 Τα ευρήματα που σχετίζονται άμεσα με τους στόχους αυτής της διπλωματικής αφορούν στην πλάτη 
του καθίσματος, όπου μεγάλο ποσοστό των ακροατών φαίνεται να πιστεύει ότι θα ήταν ανετότερη εάν το 
ύψος της ξεπερνούσε τα 40 εκατοστά και στην έλλειψη υποποδίου η οποία σχολιάστηκε έντονα. Υπήρξαν  
επίσης αρνητικές αναφορές στο μουντό χρωματισμό των καθισμάτων. 

5.1.3.2 Οι Χειριστές

 Όσον αφορά στις συνηθέστερες διατάξεις καθισμάτων, η έρευνα έδειξε ότι η ευθεία διάταξη 
των καθισμάτων είναι η μακράν συνηθέστερη και σημαντικότερη. Για το λόγο αυτό, το σύνολο σχεδόν 
των χειριστών καταφεύγει στη χρήση εργαλείων ή στην “εφεύρεση” κάποιων τεχνασμάτων για την 
σωστή τοποθέτηση των καθισμάτων σε τέλειες ευθείες. Λόγω του ελλειπούς σχεδιασμού προς αυτή την 
κατέυθυνση η διαδικασία σωστής διάταξης των καθισμάτων γίνεται σε κύκλους, τακτική που κοστίζει 
χρόνο στην επιχείριση και ενέργεια στους χειριστές. Οι μέθοδοι που μέχρι τώρα ακολουθούνται, εκτός από 
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την χρήση ειδικών εργαλείων, είναι τα σημάδια/οδηγοί στην μοκέτα της αίθουσας, η χρήση των δομικών 
και διακοσμητικών στοιχείων της αίθουσας και η χρήση των μορφολογικών στοιχείων του καθίσματος 
(σχήμα και μέγεθος). 
 Όλα τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν τοποθετηθούν εντός ενός γενικότερου πλαισίου 
παρατήρησης των πρακτικών των χειριστών. Έτσι, τα προβλήματα και τις επιβαρύνσεις που εντοπίστηκαν 
στα διάφορα σημεία της προπαρασκευαστικής διαδικασίας, όπως αυτή παρατηρήθηκε, λαμβάνουν σε 
αυτό το κεφάλαιο τις αντικειμενικές τους διαστάσεις.

5.1.3.3 Οι Οργανισμοί

 Το ερευνητικό δείγμα του ερωτηματολογίου Β αποτελούνταν από ένα σύνολο οργανισμών 
διοργάνωσης εκδηλώσεων, που διακρίθηκαν σε δύο ερευνητικά υποσύνολα, τους οργανισμούς 
διοργάνωσης εκδηλώσεων πολυτελείας και εκπαιδευτικού τύπου. 
 Σε ότι αφορά στις δαπάνες, η έρευνα έδειξε ότι η διοργανώτρια επιχείρηση ρίχνει το βάρος της 
αρχικά σε ζητήματα εξοικονόμησης πόρων (άλλωστε η εξοικονόμηση χώρου συνεπάγεται και εξοικονόμηση 
χρημάτων ή αύξηση κέρδους), στη συνέχεια εντυπωσιασμού των πελατών μέσω της αισθητικής και της 
πολυτέλειας, και τέλος σε ζητήματα πρακτικής φύσης για τους εργαζόμενους. Η ασφάλεια είναι σημαντικός 
παράγοντας, με ελαστικά όμως όρια στην εφαρμογή των κανόνων που προϋποθέτει. 
 Σε αυτό το σημείο της έρευνας ο διαχωρισμός του συνόλου των οργανισμών σε οργανισμούς 
διοργάνωσης εκδηλώσεων πολυτελείας και σε οργανισμούς διοργάνωσης εκδηλώσεων εκπαιδευτικού 
τύπου διαφαίνεται από τις διαφορές στην ιεράρχηση των κριτηρίων επιλογής καθίσματος. Έτσι διεξάγονται 
ουσιαστικά και συμπεράσματα σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του οργανισμού κάθε 
τύπου, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν ανάλογα με το απευθυνόμενο κοινό του σχεδιασμού. 

5.1.4 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ

 Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε μία συνολική θεώρηση των αναδιπλούμενων μηχανισμών, με βάση τους 
διαφορετικούς τρόπους αναδίπλωσης κατά περίπτωση. Το κεφάλαιο αναπτύχθηκε με στόχο την ανάπτυξη 
και κατανόηση της λειτουργίας, των δυνατοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών ειδών 
αναδιπλούμενων δομών και την επιλογή ενός ή περισσοτέρων από αυτά, για χρήση κατά την ανάπτυξη του 
υπό σχεδίαση συστήματος. Από τον ορισμό και την περιγραφή της λειτουργίας των δομών αυτών φάνηκε 
ότι είναι πραγματι δυνατόν να δωθούν ενδιαφέρουσε λύσεις σε σχέση με τα συνεδριακά καθίσματα, οι 
οποίες θα βασίζονται στις βασικές ιδιότητες των δομών αυτών. 
 Μετά από την έρευνα και την ανάλυση που εκπονήθηκε για κάθε είδος ξεχωριστά, κρίθηκε ότι 
οι  καταλληλότερες δομές για εφαρμογή στην παρούσα διπλωματική  είναι εκείνες που ισορροπούν  
στις ακραίες φάσεις τους. Από αυτές, εκείνες οι οποίες έχουν την δυνατότητα να αναπτύσσονται ομαλά, 
ευθύγραμμα και συγχρονισμένα, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν ακαμψία και σταθερότητα, είναι εκείνες οι 
οποίες θεωρήθηκε ότι μπορούν με τον βέλτιστο τρόπο να συμβάλουν στην ανάπτυξη του υπό σχεδίαση 
συστήματος. Οι δομές αυτές είναι οι Παντογραφικές δομές και οι Δομές Οριγκάμι. 
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5.1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Όπως έδειξαν τα ευρήματα της έρευνας συνολικά, φαίνεται ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
άλυτων ζητημάτων σε ότι αφορά τα καθίσματα συνεδριακού τύπου και τον τρόπο που αυτά λειτουργούν, σε 
ότι αφορά τον τρόπο χρήσης τους από τους χειριστές τους. Δείχθηκε επιπλέον ότι τα καθίσματα συνεδρίου 
αποτελούν ειδική κατηγορία καθισμάτων, με την έννοια ότι αφορούν και εμπλέκουν τρεις διαφορετικές 
ομάδες ενδιαφέροντος, δηλαδή τους συμμετέχοντες του συνεδρίου (ακροατές),  τους υπαλλήλους που 
προετοιμάζουν την αίθουσα (χειριστές), αλλά και τους οργανισμούς διοργάνωσης, καθώς αυτοί επιλέγουν 
τα καθίσματα, με βάση τους στόχους και τις απαιτήσεις τους (αγοραστές). Επιβεβαιώνεται έτσι η αρχική 
υπόθεση ανάγκης καθισμάτων συνεδριακού τύπου τα οποία θα ενσωματώνουν τις ανάγκες των δύο 
πρώτων ομάδων, ικανοποιώντας παράλληλα και τις απαιτήσεις της τρίτης. 
 Παράλληλα, η έρευνα στον τομέα των αναδιπλούμενων δομών επιβεβαίωσε την αρχική υπόθεση, 
ότι δηλαδή οι δομές αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πρόταση σχεδιαστικής λύσης για 
την βελτιστοποίηση των συνεδριακών καθισμάτων.  
 Καθώς σκοπός αυτής της διπλωματικής αποτελεί εξ αρχής η δημιουργία καθίσματος με έμφαση στις 
ανάγκες των χειριστών του, η περιγραφή της εργασίας του σχεδιασμού (brief ) θα πρέπει να αναπτυχθεί με 
βάση και γύρω από τις ανάγκες αυτές. Ωστόσο, ο σχεδιασμός ενός άριστου εργαλείου -εν προκειμένω 
καθίσματος- δεν είναι καθόλου χρήσιμος εάν η διάθεση και χρήση του εργαλείου αυτού δεν εξασφαλιστεί 
στον χρήστη τον οποίο στοχεύει. Από αυτήν ακριβώς την άποψη, το υπό σχεδίαση σύστημα θα πρέπει 
να διαθέτει τέτοια στοιχεία που το καθιστούν επιθυμητό από τους αγοραστές και ευχάριστο στην χρήση 
(κάθισμα) από τους πελάτες τους. Με βάση αυτούς τους τρεις άξονες οργανώνεται η τελική περιγραφή της 
εργασίας (brief ).  
 Η έρευνα που προηγήθηκε δίνει κατευθυντήριες γραμμές και πολύτιμες πληροφορίες για κάθε μία 
από αυτές τις ομάδες. 

5.1.5.1 Οι Αγοραστές

 Τους αγοραστές αποτελούν οι εταιρείες διοργάνωσης συνεδριακών εκδηλώσεων. Τα κριτήρια 
επιλογής καθισμάτων για τις εκδηλώσεις αυτές βασίζονται αφενός στις λειτουργικές απαιτήσεις των 
συνεδριακών εκδηλώσεων και αφ’ εταίρου στους στόχους της εταιρείας. Τόσο οι απαιτήσεις όσο και οι 
στόχοι θα πρέπει να ικανοποιούνται εξίσου, αφού σε αντίθετη περίπτωση η λύση απορρίπτεται από τους 
αγοραστές. Παραδειγματικά αναφέρεται η περίπτωση των πακτωμένων συνεδριακών καθισμάτων, τα 
οποία αν και βρέθηκαν πιο άνετα στην χρήση, με την έννοια της περιορισμένης ανάγκης προετοιμασίας και 
την καλύτερη ενσωμάτωση του συνολικού εξοπλισμού, ωστόσο σπάνια προτιμώνται των μη πακτωμένων, 
λόγω μειωμένης οικονομικής απόδοσης (κεφ. 1, εν. 1.1). 

 Σε ότι αφορά τις λειτουργικές απαιτήσεις της διοργάνωσης, αυτές περιλαμβάνουν (1) την κάλυψη 
πολλών αναγκών από ένα μόνο τύπο καθισμάτων -τουλάχιστον για τους οργανισμούς διοργάνωσης 
πολυτελών εκδηλώσεων-, (2) την δυνατότητα μετακίνησης και αποθήκευσης των καθισμάτων με σκοπό 
την διαφοροποίηση στην χρήση των αιθουσών, (3) την εξοικονόμηση πόρων -που ερμηνεύεται με μικρό 
κόστος αγοράς και συντήρησης-, (4) τον εντυπωσιασμό και ικανοποίηση των πελατών από την αισθητική των 
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αιθουσών και των καθισμάτων και τέλος (5) την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων.   Επιπλέον των 
στοιχείων αυτών, οι αγοραστές δεσμεύονται από την ανάγκη τήρησης ενός συνόλου κανόνων ασφαλείας.

5.1.5.2 Οι Χειριστές

 Ως χειριστές περιγράφηκαν οι υπεύθυνοι για την προετοιμασία και το στήσιμο των αιθουσών 
υπάλληλοι. Οι δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις αποτελούν υποκατηγορία των απαιτήσεων των αγοραστών, 
ως τελευταίο όμως κριτήριο στην επιλογή καθισμάτων, όπως δείχνουν τα ευρήματα. 
 
 Οι ανάγκες των χειριστών δείχθηκε ότι περιλαμβάνουν (1) το εύκολο μάζεμα των καθισμάτων, 
δηλαδή την εύκολη μετάβαση από κατάσταση χρήσης σε κατάσταση μη χρήσης και αντίστροφα. Επιπλέον 
απαιτείται (2) η εύκολη μεταφερσιμότητα τους, (3) η εύκολη τοποθέτησή τους στην σωστή για κάθε διάταξη 
θέση, (4) η προστασία από την βρωμιά και (5) η εύκολη καθαριότητά τους. 
 Παράλληλα με τις απαιτήσεις των χειριστών η έρευνα καταλήγει και στον εντοπισμό μίας σειράς 
προβληματικών σημείων, που αφορούν (1) τον υπολογισμό του απαραίτητου πλήθους καθισμάτων για την 
αίθουσα, (2) την δυσκολία ισορροπίας κατά την μεταφορά των καθισμάτων, (3) την δυσκολία διαχείρισης 
των πακέτων καθισμάτων κατά την φόρτωση και την αποφόρτωσή τους από το τρόλεϊ μεταφοράς, (4) 
την δυσκολία ανάλυσης των πακέτων σε ξεχωριστά καθίσματα, (5) την επαναλαμβανόμενη μεταφορά 
καθισμάτων για στήσιμο και (6) την ανάγκη χρήσης χρονοβόρων εργαλείων για την ευθεία τοποθέτηση 
των καθισμάτων. 

5.1.5.3 Οι Ακροατές

 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι ακροατές μίας συνεδριακής εκδήλωσης μπορεί να 
είναι άτομα κάθε φύλου και φυλής ηλικίας από δεκαπέντε ετών περίπου και πάνω. Αν και αποτελούν τους 
τελικούς χρήστες των καθισμάτων. οι ακροατές δεν έχουν κανέναν έλεγχο στην επιλογή τους. Αποτελούν 
ωστόσο σημαντική ομάδα ενδιαφέροντος, καθώς είναι οι πελάτες των αγοραστών και κατά συνέπεια η 
ικανοποίησή τους συνιστά παράγοντα ενδιαφέροντος για αυτούς.  

 Οι ακροατές ενδιαφέρονται για (1) την διασφάλιση της ασφάλειας τους, (2) την άνεση των 
καθισμάτων, (3) την εύκολη πρόσβαση στην θέση τους, (4) την διαφύλαξη του προσωπικού τους χώρου, 
με την έννοια της ικανοποιητικής και άνετης απόστασης από τους γύρω τους, (6) την απρόσκοπτη και 
ανεμπόδιστη οπτική και ακουστική πρόσβαση στους ομιλητές και τα τυχόν προβαλλόμενα ήχο και εικόνα 
και (7) την ικανοποιητική αισθητική του χώρου.

5.1.5.4 Αλληλεπιδράσεις

 Στις προηγούμενες παραγράφους συνοψίζονται τα ευρήματα σχετικά με τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις κάθε ομάδας ενδιαφέροντος που εμπλέκεται στην επιλογή και χρήση μίας συνεδριακής 
καρέκλας. Παράλληλα, δείχθηκε ότι τα ενδιαφέροντα των ομάδων αυτών αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν 
τόσο την επιλογή των καθισμάτων όσο και την αξιολόγησή τους από τους χρήστες, σε κάθε στάδιο 
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χρήσης. 
 Σε αυτή την παράγραφο αυτή η αλληλεπίδραση αναλύεται και παρουσιάζεται διαγραμματικά 
(διάγραμμα 5.1). Μέσω αυτής της ανάλυσης θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τους καταληκτικούς 
στόχους της σχεδίασης και θα δημιουργηθεί το brief σχεδίασης, στην επόμενη ενότητα του κεφαλαίου 
αυτού. Επιπλέον, η πλήρης κατανόηση των αλληλεπιδράσεων αυτών θα βοηθήσει στην ανάλυση και 
ιεράρχηση των σχεδιαστικών προδιαγραφών.  
 Στο διάγραμμα 5.1 φαίνονται οι ανάγκες κάθε ομάδας ξεχωριστά. Παράλληλα, φαίνεται πως οι οι 

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Ένας τύπος καθισμάτων για όλες τις χρήσεις 

Μετακινούμενα και αποθηκευόμενα 
καθίσματα

Εξοικονόμηση πόρων [μικρό κόστος αγοράς, 
αποθήκευσης και συντήρησης]

Eξοικονόμιση πόρων [χώρου κατά τη χρήση]

Εντυπωσιασμό πελατών

Ικανοποίηση πελατών

Αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων   ΑΚΡΟΑΤΕΣ

Ασφάλεια

Άνεση των καθισμάτων

Εύκολη πρόσβαση στην θέση τους

Διαφύλαξη του προσωπικού τους χώρου 
[ικανοποιητική και άνετη απόσταση από 
τους γύρω τους]

Απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη οπτική
και ακουστική πρόσβαση 

Ικανοποιητική αισθητική του χώρου. 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Eύκολο μάζεμα των καθισμάτων

Eύκολη μεταφερσιμότητα καθισμάτων

Eύκολη τοποθέτησή καθισμάτων στην σωστή 
για κάθε διάταξη θέση

Προστασία από την βρωμιά

Εύκολη καθαριότητά καθισμάτων

Εύκολος υπολογισμός απαραίτητου πλήθους 
καθισμάτων

Καλύτερη ισορροπία κατά την μεταφορά των 
καθισμάτων 

Καλύτερη διαχείριση των πακέτων καθισμάτων 
κατά την φόρτωση και την αποφόρτωσή τους

Καλύτερη ανάλυση πακέτων σε ξεχωριστά 
καθίσματα

Ελαχιστοποίηση επανάληψης  μεταφοράς 
καθισμάτων για στήσιμο

Ελαχιστοποίηση σωματικού μόχθου

Ελαχιστοποίηση ψυχικού μόχθου 

διάγραμμα 5.1:  Αλληλεπιδράσεις και αλληλοεξαρτήσεις των αναγκών και των απαιτήσεων των εμπλεκόμενων ομάδων. 
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απαιτήσεις της μίας ομάδας οδηγούν και επηρεάζουν τις δραστηριότητες και κατ’ επέκταση τις απαιτήσεις 
των άλλων. Έτσι, παρατηρείται ότι καθώς οι χειριστές είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση της 
προετοιμασίας της συνεδριακής αίθουσας, η πραγματοποίηση των καθηκόντων τους καλύπτει την ανάγκη 
αντιμετώπισης πρακτικών ζητημάτων που έχουν οι αγοραστές, ενώ τα αποτελέσματα τις εργασίας τους 
επηρεάζουν και την ποιότητα της εμπειρίας των ακροατών. Ταυτόχρονα, η ικανοποίηση των ακροατών 
αποτελεί παράλληλα και ικανοποίηση των απαιτήσεων των αγοραστών.
 Στο διάγραμμα επίσης παρουσιάζεται καλύτερα το ζήτημα των αντικρουόμενων συμφερόντων 
κάποιων ομάδων. Έτσι, καθώς οι εταιρείες διοργάνωσης (αγοραστές) προσπαθούν να τοποθετήσουν τον 
μέγιστο αριθμό καθισμάτων στην μικρότερη δυνατή έκταση για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του 
χώρου (βλ. κεφάλαιο 2), ταυτόχρονα η πρακτική αυτή αντικρούεται της ανάγκης των ακροατών για καλή 
προσβασιμότητα και άνετη απόσταση μεταξύ των καθισμάτων τους. 

 Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την δημιουργία και ιεράρχηση των 
τελικών σχεδιαστικών προδιαγραφών. Ταυτόχρονα, οι συμφωνίες και οι αντιφάσεις των αναγκών και των 
απαιτήσεων των διαφορετικών ομάδων δίνουν μία πιο ξεκάθαρη εικόνα των ζητημάτων με τα οποία θα 
πρέπει να ασχοληθεί και των στοιχείων τα οποία θα πρέπει να ενσωματώσει ο σχεδιασμός, συμβιβάζοντάς 
τα με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ικανοποιώντας παράλληλα τους στόχους του.   

5.2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

 Σε αυτή την ενότητα όλη η έρευνα που περιγράφηκε και αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια 
χρησιμοποιείται για την δημιουργία του brief και την καταληκτική απόφαση των τελικών σχεδιαστικών 
προδιαγραφών του συστήματος. Το brief και οι σχεδιαστικές οδηγίες που το συνοδεύουν θα χρησι-
μοποιηθούν σαν σημείο αναφοράς στην σχεδίαση ενώ το τελικό σύστημα θα αξιολογηθεί με βάση το 
ποσοστό κάλυψης των στόχων που περιγράφονται από αυτό. 

 Η παρούσα διπλωματική ξεκίνησε από την υπόθεση ότι ο σχεδιασμός των καθισμάτων συνεδρίου 
που υπάρχουν σήμερα στην αγορά και χρησιμοποιούνται ευρέως, αν και καλύπτει τις ανάγκες μεταφοράς 
και αποδοτικής αποθήκευσής τους, δεν κατορθώνει να επιλύσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα προβλήματα 
που προκύπτουν κατά την τοποθέτηση και μεταφορά τους από τους υπεύθυνους για την εργασία αυτή 
υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, τα ζητήματα απαιτήσεων σε χρόνο, σωματικό και ψυχικό φόρτο, θεωρήθηκε 
ότι δεν αντιμετωπίζονται με τον βέλτιστο τρόπο. Για τον λόγο αυτό αρχικός στόχος αυτής της διπλωματικής 
ορίστηκε η σχεδίαση συστήματος καθισμάτων με έμφαση στον σχεδιασμό της διαδικασίας μετάβασης 
από κατάσταση χρήσης σε κατάσταση μη χρήσης. 
 Η αρχική ιδέα περιελάμβανε την χρήση αναπτυσσόμενων (και αναδιπλούμενων) δομών, για την 
ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης προσπάθειας από τους υπαλλήλους και την επίτευξη της βέλτιστης και 
χρονικά αποδοτικότερης μετάβασης των καθισμάτων από την μία στην άλλη κατάσταση, αλλά και κατά 
την τελική τους τοποθέτηση στον εκάστοτε σχηματισμό.
 Με βάση αυτό το σκεπτικό, μελετήθηκαν οι υπάρχουσες αναδιπλούμενες δομές και η λειτουργία 
καθεμίας από αυτές, ενώ πραγματοποιήθηκε και έρευνα για τις καρέκλες και για τον τρόπο που αυτές 
χρησιμοποιούνται στους συνεδριακούς χώρους. Παράλληλα, έγινε παρατήρηση και ανάλυση του τρόπου 



146

Κεφάλαιο 5ο | Οριστική Περιγραφή Έργου

εργασίας των χειριστών τους, ενώ μελετήθηκαν και οι απαιτήσεις τόσο των οργανισμών διοργάνωσης 
συνεδρίων όσο και των συμμετεχόντων σε αυτά. 
 Τα ευρήματα της έρευνας αυτής επιβεβαίωσαν την αρχική υπόθεση για προβληματικούς τομείς 
κατά την προετοιμασία των συνεδρίων, ενώ έδειξαν και την ύπαρξη πολλών περιθωρίων βελτίωσης, τόσο 
στο πεδίο που όρισε η αρχική υπόθεση όσο και σε άλλα σημεία, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την διάρκειά 
της.    
 Παράλληλα, η έρευνα κατέληξε σε ένα σύστημα αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης των 
προσημειωθέντων απαιτήσεων, το οποίο έδωσε επιπλέον πληροφορίες στον τρόπο που θα πρέπει να 
προσεγγιστεί η επίλυση του σχεδιαστικού προβλήματος. Έτσι, αποφασίστηκε ότι το υπό σχεδίαση σύστημα 
θα πρέπει να διαθέτει τέτοια στοιχεία που το καθιστούν επιθυμητό από τους αγοραστές και ευχάριστο 
στην χρήση (κάθισμα) από τους πελάτες τους. Με βάση αυτούς τους τρεις άξονες οργανώνεται η τελική 
περιγραφή της εργασίας (brief ).

5.2.1 ΤO BRIEF

 Με βάση τα ευρήματα, καταλήγουμε ότι η παρούσα εργασία προσβλέπει στην σχεδίαση 
αναπτυσσόμενου συστήματος καθισμάτων ευθείας διάταξης   για χρήση σε εκδηλώσεις συνεδριακού 
τύπου, με έμφαση στην έυκολη τοποθέτηση, απόσυρση και μεταφορά του συστήματος από τους χειριστές 
του. 

5.2.1.1 Στόχος Εργασίας

 Το υπό σχεδίαση σύστημα στοχεύει στην ταχύτερη και ευκολότερη δυνατή μετάβαση του από 
κατάσταση μη χρήσης σε κατάσταση χρήσης και αντίστροφα, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιάμεσα στάδια 
μεταφοράς, ανάπτυξης και τοποθέτησης, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η χρήση και διαχείρισή του 
από τους χειριστές του, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί την καταβολή της ελάχιστης δυνατής προσπάθειας από 
αυτούς.  
 Η σχεδίαση προσβλέπει στην δημιουργία ενός συστήματος καθισμάτων το οποίο θα ενσωματώνει με 
τον βέλτιστο τρόπο τις λειτουργικές απαιτήσεις που το χαρακτηρίζουν, και οι οποίες αφορούν στην φύλαξή 
του σε διαφορετικό από τον τόπο χρήσης χώρο -κατά τρόπο ώστε ο χώρος αυτός να χρησιμοποιείται με τον 
βέλτιστο και αποδοτικότερο για τον σκοπό αυτό τρόπο-, την αντοχή του συστήματος στην αναμενόμενη 
για αυτό χρήση -η οποία περιλαμβάνει συχνή μετάβαση από κατάσταση χρήσης σε κατάσταση μη χρήσης, 
συχνή μεταφορά, συχνή καθαριότητα και χρήση-.
 Με αυτή την έννοια η εργασία σχεδίασης στοχεύει στην πρόταση μίας καινοτόμου σχεδιαστικής 
λύσης η οποία ενσωματώνει τα λειτουργικά στοιχεία των αντίστοιχων καθισμάτων που κυκλοφορούν 
στην αγορά ενώ ταυτόχρονα εστιάζει στην επίλυση κάποιων ζητημάτων τα οποία δεν έχουν μέχρι τώρα 
αντιμετωπιστεί σε ικανοποιητικό βαθμό, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω.

 Η σχεδίαση του συστήματος προσβλέπει στην διαχείριση του από ενήλικα άτομα  ως εξήντα (60) 
ετών και για χρήση από άτομα ηλικίας από δεκαπέντε (15) ετών. Αν και στην πράξη οι χειριστές, όπως και 
οι ακροατές μπορεί να είναι άτομα κάθε φύλου και εθνικότητας, ο σχεδιασμός εστιάζει και στοχεύει στην 
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Ευρωπαϊκή αγορά.  Θα πρέπει επομένως να προβλέπεται η κάλυψη των εργονομικών αναγκών των δύο 
αυτών ομάδων στις φάσεις διαχείρισης και χρήσης του συστήματος ως κάθισμα, αντίστοιχα, με βάση τα 
ανθρωπομετρικά μεγέθη Ευρωπαίων ανδρών και γυναικών. 
 Το σύνολο των χρηστών θεωρείται ότι διαθέτουν Δυτική Κουλτούρα και προς αυτή την κατεύθυνση 
θα κινηθεί ο σχεδιασμός. 

 Το υπό σχεδίαση σύστημα ανήκει στην κατηγορία καθισμάτων συνεδριακού τύπου, όπως αυτή 
ονομάζεται στην αγορά. Στοχεύει όμως στον καινοτόμο σχεδιασμό ως τέτοιο θα πρέπει να προωθηθεί σε 
αυτήν, εξακολουθώντας όμως να ανήκει σε αυτή την κατηγορία.   

5.2.1.2 Σχεδιαστικοί Περιορισμοί

 Καθώς το σύστημα προορίζεται να πωλείται σε μεγάλες ποσότητες και όχι σε μονάδες, η σχεδίαση 
δεν θα πρέπει να περιορίζεται από κατασκευαστικά ζητήματα με την έννοια ότι η κατασκευή του μπορεί να 
επιβάλλει την δημιουργία καλουπιών ή άλλων κατασκευαστικών εξαρτημάτων για χρήση στην παραγωγή 
του συγκεκριμένου μόνο σχεδίου, εάν αυτό φανεί απαραίτητο κατά το σχεδιασμό.    
 Αντίστοιχα, δεν υπάρχει περιορισμός στην επιλογή υλικού ή υλικών κατασκευής, πέρα από τις 
λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες θα πρέπει αυτά να ικανοποιούν και οι οποίες αφορούν την ανθεκτικότητα 
στην φθορά, αντοχή στην συχνή και μακροχρόνια χρήση, ανθεκτικότητα στην βρωμιά -στα φυσιολογικά 
αναμενόμενα επίπεδα σε εσωτερικούς χώρους-, στην εύκολη καθαριότητα, στην αντοχή στην συχνή 
καθαριότητα και το μικρότερο δυνατό βάρος.  Ιδιαίτερα για το ή τα υλικά πλάτης και έδρας, αυτά θα πρέπει 
να είναι κατάλληλα για την συγκεκριμένη χρήση με την έννοια της διασφάλισης της τήρησης των κανόνων 
εργονομίας. 

 Η σχεδίαση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση βλάβης να μην απαιτείται η αντικατάσταση 
του συνόλου του συστήματος αλλά μόνο μέρους αυτού. 
 Σε ότι αφορά το κόστος, η σχεδίαση και κατασκευή του συστήματος θα πρέπει να κινείται εντός των 
φυσιολογικών ορίων κόστους, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα διακόσια (200) ευρώ τιμής πώλησης 
ανά μονάδα καθίσματος.
             Είναι επιθυμητή η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών και η δυνατότητα ανακύκλωσης του συστήματος.

5.2.1.3 Δημιουργική και Αισθητική Κατεύθυνση Σχεδίασης

 Το σύστημα προτείνεται για αγορά από ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και άλλους 
οργανισμούς διοργάνωσης εκδηλώσεων συνεδριακού χαρακτήρα και αυτό είναι το αγοραστικό κοινό στο 
οποίο προσβλέπει. Τότε, η σχεδίαση θα πρέπει να στοχεύει σε αισθητικό στιλ τέτοιο το οποίο να ταιριάζει 
με τον εκάστοτε περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος αναμένεται να είναι εκπαιδευτικού ή επαγγελματικού 
χαρακτήρα και η μορφολογία του να επικοινωνεί τέτοια στοιχεία (διάγραμμα 5.2). 
 Καθώς το σύστημα προτείνεται για χρήση σε επαγγελματικές, εκπαιδευτικές ή άλλες συνεδριακές 
εκδηλώσεις, οι οποίες απαιτούν την προσοχή του χρήστη κατά την διεξαγωγή τους, η αισθητική του 
συστήματος δεν θα πρέπει να είναι κραυγαλέα αλλά να διακρίνεται από μία διακριτική κομψότητα και να 
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περιγράφεται από μία σύγχρονη επαγγελματική αισθητική, αποτελώντας στοιχείο ενσωματωμένο με το 
περιβάλλον του και το οποίο δεν αποσπά την προσοχή του καθήμενου. 

 Το σύστημα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εκδηλώσεις συνεδριακού τύπου και δεν 
προβλέπεται να χρησιμοποιείται για άλλου τύπου εκδηλώσεις, όπως δεξιώσεις ή άλλες συναθροίσεις 
τέτοιου χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, δίνεται έμφαση στην ευθυτενή ανάπτυξη του συστήματος χωρίς να 
αποκλείεται και η κοίλη ανάπτυξη, εάν αυτή προκύψει κατά το σχεδιασμό, και εάν αυτή δεν υποβιβάζει 
κάποια άλλη χρήση του συστήματος. 

διάγραμμα 5.2:   Οπτικοποίηση αισθητικών κατευθύνσεων

5.2.1.4 Διαχείριση Σχεδίασης 

 Ο σχεδιασμός του συστήματος στοχεύει κυρίως στην καινοτόμα προσέγγιση του προβλήματος 
μετάβασης των καθισμάτων συνεδρίου από κατάσταση χρήσης σε κατάσταση μη χρήσης, με βάση την 
ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου, σωματικού και ψυχικού μόχθου των χειριστών. Για τον λόγο 
αυτό ο ιδεασμός θα έχει ως εφαλτήριο την εύρεση και ανάπτυξη κατάλληλης αναδιπλούμενης δομής 
τέτοιας ώστε να υποστηρίζει την λειτουργία μετάβασης από την μία κατάσταση στην άλλη με τον επιθυμητό 
τρόπο και να διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (βλ. παράγραφο 5.2.1.1) τόσο στην αναπτυγμένη όσο 
και στην αναδιπλωμένη του μορφή. 

 Η σχεδιαστική διαδικασία θα ξεκινήσει από την ανάπτυξη του συστήματος αναδίπλωσης και θα 
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συνεχίσει με την κάλυψη των υπόλοιπων προδιαγραφών ξεκινώντας από την οριοθέτηση των κατάλληλων 
μεγεθών μορφολογίας ώστε να καλύπτονται οι εργονομικές ανάγκες των χρηστών κάθε ομάδας. 
 Ο σχεδιασμός θα συνεχιστεί με τον προσδιορισμό των υλικών  που θα συνδυάζουν με τον βέλτιστο 
τρόπο τις απαιτούμενες από αυτά λειτουργίες και το κατάλληλο αισθητικό στιλ (βλ. παράγραφο 5.2.1.3) 
Τέλος η σχεδίαση θα επαναπροσδιοριστεί για τον καλύτερο συνδυασμό των παραπάνω στοιχείων και 
την συνολική επίλυση όλων των ζητημάτων, καταλήγοντας στην πρόταση μίας σειράς προσχεδίων.  Θα 
ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης των προσχεδίων η οποία θα οδηγήσει στην επιλογή ενός από αυτά 
για περαιτέρω ανάπτυξη.

 Η αξιολόγηση τόσο των προσχεδίων όσο και του τελικού σχεδίου θα βασιστεί στο βαθμό 
ικανοποίησης τόσο των γενικών στόχων της σχεδίασης (βλ. παράγραφο 5.2.1.1), όσο και των σχεδιαστικών 
προδιαγραφών, όπως αυτές θα αναλυθούν και θα ιεραρχηθούν στην παρακάτω υποενότητα. Παράλληλα, 
η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την συμβατότητα των σχεδίων με τους σχεδιαστικούς περιορισμούς και τις 
αισθητικές κατευθύνσεις που περιγράφονται στο brief της εργασίας.

5.2.2 ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας τα ευρήματα που εντοπίστηκαν μεταφράστηκαν σε σχεδιαστικές 
προδιαγραφές του συστήματος. Το κάθε κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής κατέληξε σε ένα σύνολο 
βελτιωτικών προτάσεων, επιμέρους λύσεων και επιπλέον ζητημάτων για περαιτέρω ανάλυση. 
 Στην πρώτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου ορίζονται και περιγράφονται οι ομάδες ενδιαφέ-
ροντος του παρόντος συστήματος, καθώς επίσης και οι απαιτήσεις ανάγκες και επιδιώξεις των ομάδων 
αυτών και οι αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Η ενότητα κατέληξε στο ότι η κάθε ομάδα 
ενδιαφέροντος αποτελεί και μία ομάδα επιρροής, είτε για κάποια άλλη ομάδα, είτε για την ίδια την τελική 
επιλογή του προϊόντος “καρέκλα συνεδρίου”.

 Στον παρακάτω πίνακα οι προδιαγραφές που εντοπίστηκαν καθ όλη την διάρκεια της ερευνητικής 
διαδικασίας διαχωρίζονται και αντιστοιχίζονται στις ομάδες τις οποίες αφορούν. Οι προδιαγραφές που 
αντιστοιχούν στις ανάγκες και απαιτήσεις περισσοτέρων από μίας ομάδας επιρροής και ενδιαφέροντος 
επαναλαμβάνονται για την κάθε ομάδα ξεχωριστά. Έτσι παρουσιάζεται μία αναλυτική εικόνα των απαιτή-
σεων και προδιαγραφών που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση της κάθε ομάδας.  Οι προδιαγραφές 
αυτές δεν παρουσιάζονται ιεραρχικά, αλλά συσχετισμένες  με τους τομείς στους οποίους αντιστοιχούν και 
τους στόχους τους οποίους καλύπτουν (π.χ. μείωση εξόδων). 
 Έτσι οι προδιαγραφές των αγοραστών προκύπτουν από απαιτήσεις σχετικά με την μείωση των 
εξόδων, την ικανοποίηση των πελατών και την επίλυση των πρακτικών ζητημάτων. Οι προδιαγραφές των 
ακροατών διαχωρίζονται από την ανάγκη για μία ευχάριστη εμπειρία και την ανάγκη για άνεση, ενώ για 
τους χειριστές οι απαιτήσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν σε απαιτήσεις διαφύλαξης της υγείας και σε 
απαιτήσεις διευκόλυνσης της εργασίας τους. 
 Οι διαφορετικές ομάδες απαιτήσεων σημειώνονται στο διάγραμμα καθώς παρουσιάζονται σε 
κοινούς πίνακες.   Αυτή η οργάνωση των προδιαγραφών αποτελεί βασικό εργαλείο ιεράρχησης των 
προδιαγραφών, η οποία θα ακολουθήσει στην παράγραφο που ακολουθεί. 
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5.2.2.1 Ιεράρχηση Σχεδιαστικών Προδιαγραφών

 Αν και οι προδιαγραφές του πίνακα 5.1 δεν αποτελούν τις τελικές προδιαγραφές του συστήματος, 
συνιστούν ωστόσο το συνολικό αποτέλεσμα της έρευνας. Μάλιστα, οι προδιαγραφές που ορίζονται από 

Πίνακας 5.1

Χε
ιρ

ισ
τέ

ς

Mείωση Σωματικής Επιβάρυνσης
κατά την Εργασία

Mείωση Ψυχικής Επιβάρυνσης 
κατά την Εργασία

Ταχύτερη Διευθέτηση
Καθισμάτων

βάρος πακέτου < 34 kg
πακέτα με καλύτερη στατική

ελαχιστοποίηση της ανάγκης χρήσης εργαλείων
για την σωστή διάταξη

βελτίωτική πρόταση για την ευθεία διάταξη

εύκολη ευθυτενής τοποθέτηση των καθισμάτων

αξιόπιστη ευθυτενής τοποθέτηση των καθισμάτων

γρήγορη ευθυτενής τοποθέτηση των καθισμάτων

μείωση απαιτήσεων υπολογισμών και οργάνωσης

Εύκολο Καθάρισμα

εύκολο μάζεμα καθισμάτων
γρήγορο μάζεμα καθισμάτων

αντίσταση στην βρωμιά
εύκολο καθάρισμα
κατάλληλα υλικά

άνετο ύψος επιπέδου εργασίας στα 75 cm

μείωση της διάρκειας διακίνησης
μείωση του πλήθους διακινούμενων ποσοτήτων

μείωση του όγκου πακέτων
μείωση του ύψους πακέτων
μείωση ή εξάλειψη της ανάγκης ανύψωσης των 
καθισμάτων για την ανάλυση των πακέτων.

διευκόλυνση διαδικασίας μέτρησης των καθισμάτων

διευκόλυνση διαδικασίας τελικής τοποθέτησης 
των καθισμάτων

Συνολικές Προδιαγραφές Έρευνας

Απαιτήσεις Σχεδιαστικές Προδιαγραφές

Α
κρ

οα
τέ

ς

Άνετη Απόσταση Μεταξύ
Καθισμάτων

πρόβλεψη υποποδίου

Kατάλληλος Eργονομικός
Σχεδιασμός

Περιβάλλον που δεν Aποσπά
την Προσοχή

προτεινόμενη απόσταση μεταξύ καθισμάτων: > = 5 cm 

χρήση χρωμάτων που δεν αποσπούν την προσοχή
λιτή αισθητική

ύψος καθίσματος 43 cm

μήκος έδρας 43 cm ωφέλιμου χώρου
πλάτος έδρας 43 cm ωφέλιμου χώρου
κλίση έδρας 5 μοίρες
κλίση πλάτης / έδρας 105 μοίρες

πλάτος πλάτης 36 έως 52 cm

έδρα ελαστική ή με επικάλυψη πάχους 2 ως 5 cm
κοίλο εμπρόσθιο τμήμα έδρας 

ύψος πλάτης 23 ως 64 cm
πρόβλεψη χώρου λεκάνης ύψους ώς 17 cm

Ευχάριστο Περιβάλλον χρήση ευχάριστων χρωμάτων
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Α
κρ

οα
τέ

ς

Άνετη Απόσταση Μεταξύ
Καθισμάτων

πρόβλεψη υποποδίου

Kατάλληλος Eργονομικός
Σχεδιασμός

Περιβάλλον που δεν Aποσπά
την Προσοχή

προτεινόμενη απόσταση μεταξύ καθισμάτων: > = 5 cm 

χρήση χρωμάτων που δεν αποσπούν την προσοχή
λιτή αισθητική

ύψος καθίσματος 43 cm

μήκος έδρας 43 cm ωφέλιμου χώρου
πλάτος έδρας 43 cm ωφέλιμου χώρου
κλίση έδρας 5 μοίρες
κλίση πλάτης / έδρας 105 μοίρες

πλάτος πλάτης 36 έως 52 cm

έδρα ελαστική ή με επικάλυψη πάχους 2 ως 5 cm
κοίλο εμπρόσθιο τμήμα έδρας 

ύψος πλάτης 23 ως 64 cm
πρόβλεψη χώρου λεκάνης ύψους ώς 17 cm

Ευχάριστο Περιβάλλον χρήση ευχάριστων χρωμάτων

Συνολικές Προδιαγραφές Έρευνας

Απαιτήσεις Σχεδιαστικές Προδιαγραφές

Α
γο

ρα
στ

ές Μικρή Αρχική Επένδυση

Χαμηλό Κόστος Αποθήκευσης

Εύκολο Καθάρισμα

Αισθητική

Χαμηλό Κόστος Συντήρησης

Άνεση

Εύκολη Μεταφορά εύκολο μάζεμα καθισμάτων
γρήγορο μάζεμα καθισμάτων

οπτική ομοιομορφία

μικρός όγκος αποθήκευσης

ισχυρή κατασκευή

αντίσταση στην βρωμιά
εύκολο καθάρισμα

χαμηλό κόστος αγοράς

εργονομικός σχεδιασμός

μικρό βάρος καθισμάτων

λιτή αισθητική

κατάλληλα υλικά

κατάλληλα υλικά

κατάλληλα υλικά

καλό φινίρισμα

ανταλλακτικά εξαρτήματα

Α
κρ

οα
τέ

ς

τις απαιτήσεις αγοραστών και χειριστών, αν και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν το τελικό αποτέλεσμα 
των σχεδιαστικών οδηγιών, ωστόσο αναλύονται σε ικανοποιητικά περιγραφικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα 
παρουσιάζονται με την λογική σειρά ιεράρχησης. 
 Πράγματι, σε ότι αφορά με τις οδηγίες που προκύπτουν από τις απαιτήσεις των ακροατών, είναι 
λογικό ότι η ανάγκη για άνεση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως σημαντικότερη από την ανάγκη για 
ευχάριστο ή αισθητικά ικανοποιητικό περιβάλλον. 
 Παράλληλα, σε σχέση με τις προδιαγραφές που σχετίζονται με τις ανάγκες των χειριστών, η ανάγκη 
προστασίας της ψυχικής και σωματικής τους υγείας είναι λογικά σημαντικότερη της γενικής διευκόλυνσης 
της εργασίας τους. 
 Από την άλλη, τα ευρήματα για τις απαιτήσεις των αγοραστών είναι δυσκολότερο να ιεραρχηθούν 
ανά κατηγορία απαιτήσεων αφού, όπως έδειξε η έρευνα με ερωτηματολόγια Β, τα κριτήρια επιλογής 
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καθίσματος σχηματοποιούνται ως ένα συνονθύλευμα απαιτήσεων, η ιεράρχηση των οποίων δείχνει μία 
επιλεκτική προτίμηση σε συγκεκριμένες μόνο απαιτήσεις κάθε κατηγορίας απαιτήσεων. Έτσι, με βάση τα 
ευρήματα της έρευνας όπως αυτά αποκρυσταλλώθηκαν στο διάγραμμα 3.10γ, αν και το κόστος αγοράς 
και η αποτελεσματική αποθήκευση αποτελούν κυρίαρχα κριτήρια επιλογής καθίσματος, η αντοχή των 
καθισμάτων αυτών -και κατ’ επέκταση η ελαχιστοποίηση ανάγκης συντήρησης ή αντικατάστασής τους- 
δεν αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα, αφού επισκιάζεται από την ανάγκη για εύκολη καθαριότητα 
και υψηλή αισθητική. Παράλληλα, αν και η πρακτικότητα της καθαριότητας φαίνεται να αποτελεί σοβαρό 
παράγοντα στην επιλογή των καθισμάτων, δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο και για άλλα πρακτικά ζητήματα, 
όπως η εύκολη και γρήγορη μεταφορά τους από και προς τον χώρο αποθήκευσης -που συνεπάγεται 
ικανοποιημένο προσωπικό και λιγότερες εργατοώρες-. Τέλος, στο ίδιο κλίμα ασυνέχειας, η υψηλή αισθητική 
των καθισμάτων, άρρηκτα συνυφασμένη όπως φάνηκε με την ανάγκη ικανοποίησης και εντυπωσιασμού 
των πελατών, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο προτεραιότητας με την άνεση των καθισμάτων, η οποία ως κριτήριο 
συγκέντρωσε μόλις το 9.5% της προσοχής. 
 Από αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στην περίπτωση των αγοραστών δεν έχει νόημα να 
μιλάμε για ομάδες απαιτήσεων σε σχέση με τον στόχο τους, όσο για απαιτήσεις άμεσης και μακροχρόνιας 
απόδοσης. Η έρευνα δείχνει σαφώς ότι οι αγοραστές εντοπίζουν το ενδιαφέρον τους σε ζητήματα άμεσης 
απόδοσης.  
 Είναι προφανές πως η επιμέρους ιεράρχηση των σχεδιαστικών οδηγιών για κάθε ομάδα ενδια-
φέροντος σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με την τελική ιεράρχηση των οδηγιών στις τελικές σχεδιαστικές 
προδιαγραφές. Αντίθετα, οι τελικές σχεδιαστικές προδιαγραφές του συστήματος δεν αναφέρονται σε κάθε 
ομάδα ενδιαφέροντος ξεχωριστά, αλλά παρουσιάζονται ως ένα σύνολο που στόχο έχει την ικανοποίηση 
των σκοπών της σχεδίασης, μέσω μίας ολιστικής προσέγγισης του προβλήματος και η οποία καταλήγει 
στην πρόταση συνδυαστικών λύσεων.
 Λαμβάνοντας υπόψη το τρόπο χρήσης του συστήματος εύκολα καταλήγουμε σε ένα κυκλικό 
μοντέλο χρήσης του υπό σχεδίαση συστήματος (διάγραμμα 5.3).  Με βάση το brief όπως αυτό αναλύθηκε 
και τους στόχους του συστήματος, όπως αυτοί αναφέρονται στο brief, καταλήγουμε στην ιεράρχηση 
των σταδίων χρήσης του συστήματος. Σε αυτά προστίθενται οι περιορισμοί κόστους, αισθητικής και 
ανακύκλωσης (διάγραμμα 5.4), πάντα με βάση τις οδηγίες που δόθηκαν στο brief. 
 Η ανάπτυξη και η αναδίπλωση του συστήματος τοποθετούνται σε αυτό το σημείο, αφού έχουν ήδη 
οριστεί ως τρόπος λειτουργίας και στόχος της σχεδίασης ταυτόχρονα, ήδη από το brief. 
 Το κόστος δεν αποτελεί μία ανεξάρτητη οδηγία του σχεδιασμού, αλλά άπτεται και επηρεάζει το 
σύνολο των σχεδιαστικών αποφάσεων. Ομοίως, οι προδιαγραφές των υλικών σχετίζονται με τις απαιτήσεις 
του συστήματος για κάθε στάδιο χρήσης, και για τον λόγο αυτό μπορούν να παρουσιαστούν και ξεχωριστά 
(πίνακας 5.3). 
 
 Τότε οι προδιαγραφές που παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1 μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω 
και να αντιστοιχιστούν σε καθένα από αυτά τα στάδια. Μέσω αυτής της διαδικασίας αντιστοίχησης 
καταλήγουμε στις τελικές προδιαγραφές του συστήματος, οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 5.2 με 
φθίνουσα σειρά ιεράρχησης, ξεκινώντας από την σημαντικότερη αυτών και καταλήγοντας στην λιγότερο 
σημαντική. 
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 Οι πίνακες 5.2 και 5.3 αποτελούν τις τελικές σχεδιαστικές προδιαγραφές του συστήματος καθώς και 
το μέσω αξιολόγησης του τελικού αποτελέσματος της σχεδίασης και των ενδιαμέσων σταδίων. 

Αποθήκευση

Αναδίπλωση

Mεταφορά

Mεταφορά

Ανάπτυξη Tοποθέτηση

Καθαριότητα

Συντήρηση

Χρήση ώς Κάθισμα

διάγραμμα 5.3:   Kυκλικό Μοντέλο Χρήσης

Αποθήκευση

Ανάπτυξη |Αναδίπλωση

Mεταφορά

Tοποθέτηση

Καθαριότητα

Συντήρηση

Χρήση ώς Κάθισμα

Αισθητική

Ανακύκλωση

κόστος

υλικά

διάγραμμα 5.4:   Ιεράρχηση Σημασίας Σταδίων Χρήσης
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Αποθήκευση

Mεταφορά

Ανάπτυξη |  Αναδίπλωση

Tοποθέτηση

Καθαριότητα

Συντήρηση

Χρήση ώς Κάθισμα

Αισθητική

Ανακύκλωση

Μηχανισμός Ευθείας Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης 
(απαλλειφή ανάγκης χρήσης βοηθητικών εργαλείων)

Μηχανισμός Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης
(μείωση μεταφορών ατομικών στοιχείων)

Στοιχεία Διαχείρησης Συστήματος στα 75cm από το έδαφος

Σύστημα Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης 10 το πολύ Καθισμάτων

Σύστημα Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης Καθισμάτων Αριθμού
με Απλό Πολλαπλάσιο (2 ή 5 ή 10)

Δυνατότητα Συνδιασμού Πολλών Συστημάτων για την Δημιουργία
Σειρών Καθισμάτων Oποιουδήποτε Αριθμού

Βάρος Συστήματος =< 38 kg
Έμφαση στην καλή Στατική του Συστήματος
Στοιχεία Διαχείρησης Συστήματος στα 75cm από το έδαφος

Εύκολη Μετακίνηση Συστήματος

Σχεδιασμός του Συστήματος για Εξοικονόμηση Βάρους

Μηχανισμός Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης με αντοχή σε Μακροχρόνια Χρήση

Μηχανισμός Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης με αντοχή σε Επαναλαμβανόμενη Χρήση

Σχεδιασμός που Επιτρέπει την Αντικατάσταση Φθαρμένων Εξαρτημάτων

Λιτή Αισθητική
Επιλογή Ευχάριστων Χρωμάτων
Αποφυγή Κραυγαλέων Μορφολογικών και Χρωματικών Επιλογών

Eπιλογή Χρωμάτων που Δεν Προβάλλουν την βρωμιά

Αποφυγή  “Μικρών” Μορφολογικών Στοιχείων που Συλλέγουν
Βρωμιά και Σκόνη

Μηχανισμός Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης 
(ελαχιστοποίηση ανυψούμενων βαρών)

Στοιχεία Διαχείρησης Συστήματος στα 75cm από το έδαφος

Μηχανισμός Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης 
(άμεσο ¨άπλωμα¨ και  μάζεμα καθισμάτων)

Σταθερή Απόσταση Καθισμάτων >= 5cm σε Σύστημα
Πλήρως Ανεπτυγμένης Μορφής

Πρόβλεψη Υποποδίου

Ύψος Καθίσματος 43 cm

Μήκος Έδρας 43 cm Ωφέλιμου Χώρου

Πλάτος Έδρας 43 cm Ωφέλιμου Χώρου

Κλίση Έδρας 5 Μοίρες

Κλίση Πλάτης / Έδρας 105 Μοίρες

Πλάτος Πλάτης 36 έως 52 cm

Έδρα ελαστική ή με επικάλυψη πάχους 2 ως 5 cm

Κοίλο Εμπρόσθιο Τμήμα Έδρας 

Ύψος Πλάτης 23 ως 64 cm

Πρόβλεψη Χώρου Λεκάνης Ύψους ώς 17 cm

Δυνατότητα Αποδόμησης του Συστήματος μετά το Τέλος Χρήσης

Συνδιασμός Αναδιπλωμένων Καθισμάτων για Αποδoτική Αποθήκευση
Αναδίπλωση Συστήματος για Αποθήκευση

Κόστος Aναλογία Τιμής Πώλησης Ανά Κάθισμα =<200 Ε

Πίνακας 5.2
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Αποθήκευση

Mεταφορά

Ανάπτυξη |  Αναδίπλωση

Tοποθέτηση

Καθαριότητα

Συντήρηση

Χρήση ώς Κάθισμα

Αισθητική

Ανακύκλωση

Μηχανισμός Ευθείας Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης 
(απαλλειφή ανάγκης χρήσης βοηθητικών εργαλείων)

Μηχανισμός Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης
(μείωση μεταφορών ατομικών στοιχείων)

Στοιχεία Διαχείρησης Συστήματος στα 75cm από το έδαφος

Σύστημα Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης 10 το πολύ Καθισμάτων

Σύστημα Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης Καθισμάτων Αριθμού
με Απλό Πολλαπλάσιο (2 ή 5 ή 10)

Δυνατότητα Συνδιασμού Πολλών Συστημάτων για την Δημιουργία
Σειρών Καθισμάτων Oποιουδήποτε Αριθμού

Βάρος Συστήματος =< 38 kg
Έμφαση στην καλή Στατική του Συστήματος
Στοιχεία Διαχείρησης Συστήματος στα 75cm από το έδαφος

Εύκολη Μετακίνηση Συστήματος

Σχεδιασμός του Συστήματος για Εξοικονόμηση Βάρους

Μηχανισμός Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης με αντοχή σε Μακροχρόνια Χρήση

Μηχανισμός Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης με αντοχή σε Επαναλαμβανόμενη Χρήση

Σχεδιασμός που Επιτρέπει την Αντικατάσταση Φθαρμένων Εξαρτημάτων

Λιτή Αισθητική
Επιλογή Ευχάριστων Χρωμάτων
Αποφυγή Κραυγαλέων Μορφολογικών και Χρωματικών Επιλογών

Eπιλογή Χρωμάτων που Δεν Προβάλλουν την βρωμιά

Αποφυγή  “Μικρών” Μορφολογικών Στοιχείων που Συλλέγουν
Βρωμιά και Σκόνη

Μηχανισμός Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης 
(ελαχιστοποίηση ανυψούμενων βαρών)

Στοιχεία Διαχείρησης Συστήματος στα 75cm από το έδαφος

Μηχανισμός Ανάπτυξης και Αναδίπλωσης 
(άμεσο ¨άπλωμα¨ και  μάζεμα καθισμάτων)

Σταθερή Απόσταση Καθισμάτων >= 5cm σε Σύστημα
Πλήρως Ανεπτυγμένης Μορφής

Πρόβλεψη Υποποδίου

Ύψος Καθίσματος 43 cm

Μήκος Έδρας 43 cm Ωφέλιμου Χώρου

Πλάτος Έδρας 43 cm Ωφέλιμου Χώρου

Κλίση Έδρας 5 Μοίρες

Κλίση Πλάτης / Έδρας 105 Μοίρες

Πλάτος Πλάτης 36 έως 52 cm

Έδρα ελαστική ή με επικάλυψη πάχους 2 ως 5 cm

Κοίλο Εμπρόσθιο Τμήμα Έδρας 

Ύψος Πλάτης 23 ως 64 cm

Πρόβλεψη Χώρου Λεκάνης Ύψους ώς 17 cm

Δυνατότητα Αποδόμησης του Συστήματος μετά το Τέλος Χρήσης

Συνδιασμός Αναδιπλωμένων Καθισμάτων για Αποδoτική Αποθήκευση
Αναδίπλωση Συστήματος για Αποθήκευση

Κόστος Aναλογία Τιμής Πώλησης Ανά Κάθισμα =<200 Ε

Υλικό

Υλικά με μικρό Βάρος

Υλικό με αντοχή στις Εκδορές

Υλικό Έδρας κατά της Εφίδρωσης

Υλικό Πλάτης κατά της Εφίδρωσης

Ανακυκλώσιμο Υλικό

Yλικό Μη Απορρoφητικό
(αντίσταση στην βρωμιά)

Υλικό με Αντοχή στον Συχνό Καθαρισμό

Υλικό που Καθαρίζει Εύκολα

Πίνακας 5.3
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6. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

  Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί και το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής. Το 
κεφάλαιο αναφέρεται στην τελική σχεδιαστική πρόταση αλλά και στην διαδικασία η οποία οδήγησε στην 
πρόταση αυτή μέσω του συμβιβασμού των προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφηκαν και αναλύθηκαν 
στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
 Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου περιγράφεται η σχεδιαστική μέθοδος και τα στάδια της σχεδίασης, 
καθώς και τα πρώτα προσχέδια. Τα προσχέδια αξιολογούνται και παρουσιάζεται ο τρόπος επιλογής του 
τελικού σχεδίου προς ανάπτυξη. 
  Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η τελική σχεδιαστική πρόταση, η λειτουργία και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του σχεδίου. Στο κομμάτι αυτό αναλύεται  η λογική και η αιτιολογία πίσω από τις 
σχεδιαστικές αποφάσεις, αλλά και τα ζητήματα που οδήγησαν σε σχεδιαστικούς συμβιβασμούς με στόχο 
την ικανοποίηση αντικρουόμενων προδιαγραφών. 
 Σε τρίτο επίπεδο γίνεται μία ανασκόπηση της παρούσας διπλωματικής συνολικά και των σταδίων 
μέσω των οποίων αυτή αναπτύχθηκε, ενώ η τελική λύση αξιολογείται. 
 Το κεφάλαιο καταλήγει με μία σειρά προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά και ένα σύνολο 
προτεινόμενων βελτιωτικών ενεργειών, για την τελειοποίηση του συστήματος.  
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6.1 ΙΔΕΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ

 Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία σχεδίασης του αναπτυσσόμενου συστήματος 
καθισμάτων. Αρχικά περιγράφεται η διαδικασία ιδεασμού και σύνθεσης των επιμέρους λύσεων σε 
σχεδιαστικές προτάσεις, ενώ στη συνέχεια αναλύεται η λογική πίσω από την λεπτομερή σχεδίαση και 
τις επιμέρους σχεδιαστικές αποφάσεις. Σε κάθε στάδιο, παρουσιάζεται και η αξιολόγηση επιμέρους 
συνδυασμών ή ολοκληρωμένων προτάσεων, βάση της οποίας εξελίσσεται η σχεδιαστική διαδικασία. Ο 
σχεδιασμός έγινε σε τρεις φάσεις, δύο προσχεδιακές φάσεις και την φάση ανάπτυξης. Αυτές  παρουσιάζονται 
στις υποενότητες που ακολουθούν. 

6.1.1 ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΚΗ ΦΑΣΗ Α

 Στον πρώτο κύκλο οι διάφορες σχεδιαστικές προδιαγραφές μεταφράστηκαν σε επιμέρους λύσεις. 
Οι επιμέρους αυτές λύσεις συνδυάστηκαν με τις προτεινόμενες από την έρευνα αναπτυσσόμενες δομές -τις 
ψαλιδοειδείς δομές, τις δομές origami και τους συνδυασμούς συνδέσμων- αλλά και μεταξύ τους, με σκοπό 
την δημιουργία λειτουργικών προτάσεων.  Ο συνδυασμός αυτός οδήγησε στην σύνθεση τριών βασικών 
προσχεδίων, καθένα από τα οποία στηρίζει την λειτουργία του σε μία διαφορετική δομή. Ανάλογα με την 
αρχή λειτουργίας τους τα προσχέδια μπορούν να ονομασθούν Προσχέδιο SLE, Προσχέδιο Origami και  
Προσχέδιο Συνδέσμων.

 Το προσχέδιο SLE (Scissor Like Element) αναδιπλώνεται χρησιμοποιώντας ευθύγραμμα ψαλιδοειδή 
στοιχεία, και στηρίζεται στην λογική της απλής καρέκλας σκηνοθέτη (εικόνα 6.1). Αποτελεί μία γνήσια 
αναδιπλούμενη δομή, η οποία αναπτύσσεται ευθύγραμμα, ομαλά και συγχρονισμένα. 
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εικόνα 6.1:   Το 1ο προσχέδιο λειτουργεί με χρήση
                      ευθύγραμμων ψαλιδοειδών στοιχείων
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 Το προσχέδιο Origami αποτελεί ουσιαστικά έναν τετραγωνισμένο αναπτυσσόμενο κύλινδρο 
με ενσωματωμένες αναπτυσσόμενες επιφάνειες, που χρησιμεύουν ως πλάτη (εικόνα 6.2). Το προσχέδιο 
Origami αποτελεί μία παραλλαγή της άκαμπτης αναδιπλούμενης κυλινδρικής δομής του Tomohiro Tachi 
(Tachi, 2009). Οι αλλαγές έγιναν με στόχο την οριζόντια δυσδιάστατη αναδίπλωση της δομής αλλά και την 
ενσωμάτωση των επιφανειών πλάτης*[1]. Όπως και το προσχέδιο SLE, το προσχέδιο Origami αναπτύσσεται 
ευθύγραμμα και ομαλά, η ανάπτυξή του όμως είναι ασύγχρονη, με την έννοια ότι υπάρχει η δυνατότητα 
επιμέρους ανάπτυξης. 

εικόνα 6.2:   Το 2ο προσχέδιο λειτουργεί με χρήση μηχανισμού συμπαγούς 
         Origami

εικόνα 6.3:   Το 3ο προσχέδιο λειτουργεί με τη βοήθεια
          στροφικών συνδέσμων

 Τέλος, το προσχέδιο συνδεσμολογίας χρησιμοποιεί για την ανάπτυξή του σκελετού του έναν 
απλό στροφικό σύνδεσμο περιορισμένης ακτίνας στροφής. Τα καθίσματα αναπτύσσονται και αυτά με 
την βοήθεια στροφικών συνδέσμων και ¨κλειδώνουν¨ στην οριζόντια θέση ασφαλίζοντας παράλληλα τον 
μηχανισμό (εικόνα 6.3). Η δομή αυτή αναπτύσσεται ευθύγραμμα, αλλά όχι ομαλά ή συγχρονισμένα. 

*[1] Το σχέδιο κατασκευής του Προσχεδίου Origami, όπως και τα σκίτσα της διαδικασίας διερένησης μπορούν να βραθούν στο 
Παράρτημα, σελ. 222
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 Και στις τρεις περιπτώσεις δημιουργήθηκαν μακέτες εργασίας ώστε να επιβεβαιωθεί η 
λειτουργικότητα του μηχανισμού.

6.1.1.1 Αξιολόγηση Φάσης Α

 Τα τρία  προσχέδια αξιολογήθηκαν σε σχέση με τις ιεραρχημένες σχεδιαστικές προδιαγραφές. 
Για την αξιολόγηση δημιουργήθηκε πίνακας όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος βαρών (weighted objectives 
method). Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, κάθε προδιαγραφή έχει κάποιον βαθμό βαρύτητας, ανάλογα με 
την ιεράρχηση που έχει ήδη προηγηθεί. Ταυτόχρονα, κάθε προσχέδιο αξιολογείται σε δεκαβάθμια κλίμακα 
για τον βαθμό επίτευξης των προδιαγραφών ξεχωριστά. Προκύπτει έτσι ένα σύστημα βάσει του οποίου το 
κάθε προσχέδιο μπορεί να αξιολογηθεί ποσοτικά, τόσο ως απομονωμένη οντότητα όσο και σε σύγκριση  
με τα υπόλοιπα (πίνακας 6.1). 

Πίνακας 6.1

6 (Αποθήκευση)

8 (Mεταφορά)

10 (Aνάπτυξη | Αναδίπλωση)

9 (Tοποθέτηση)

7 (Καθαριότητα)

3 (Συντήρηση)

5 (Χρήση ώς Κάθισμα)

4 (Αισθητική)

2 (Ανακύκλωση)

1 (Κόστος)

9

9

9

9

9 7 8

7

7

7

7

99

68

8

8

555

555

559

559

8

Σύνολο 440 415 398

 Η σύγκριση αυτή κατέληξε στην επιλογή ενός προσχεδίου -και μίας αναδιπλούμενης δομής- για 
περαιτέρω διερεύνηση. Σημειώνεται ότι η προδιαγραφή περί κατάλληλης αισθητικής σημειώθηκε και 
στις τρεις περιπτώσεις όμοια, καθώς στο ατελές αυτό στάδιο του σχεδιασμού θεωρήθηκε ότι η κάθε λύση 
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έχει ίσες δυνατότητες αισθητικής και μορφολογικής ανάπτυξης. Ομοίως, καθώς το κόστος δεν μπορεί να 
αξιολογηθεί, σημειώνεται και αυτό παντού με ισοβαθμία. 

 Όπως προαναφέρθηκε,  οι βασικές κατηγορίες σχεδιαστικών προδιαγραφών του προηγούμενου 
κεφαλαίου χρησιμοποιούνται εδώ ανάλογα με την βαρύτητά τους ως πλαίσιο αξιολόγησης των τριών 
προσχεδίων. Παρατηρώντας τον πίνακα αξιολόγησης ο αναγνώστης μπορεί να παρατηρήσει ότι τα 
προσχέδια SLE και  Συνδέσμων ικανοποιούν τον ίδιο αριθμό προδιαγραφών. Η βασική διαφορά μεταξύ 
των δύο είναι ότι, μολονότι και στις δύο περιπτώσεις η ανάπτυξη και η αναδίπλωση γίνεται με δύο κινήσεις 
-ανάπτυξη σκελετού και ανάπτυξη καθισμάτων-, το προσχέδιο SLE έχει την επιπλέον δυνατότητα της 
συγχρονισμένης και πλήρως ευθύγραμμης ανάπτυξης. Αντίθετα, το προσχέδιο Συνδέσμων, όπως δείχθηκε 
και πειραματικά μέσω της μακέτας εργασίας, απαιτεί έναν αριθμό βελτιωτικών κινήσεων για την τέλεια 
ανάπτυξη του σκελετού του. Από την άλλη, λόγω των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του, το προσχέδιο 
Συνδέσμων επιτρέπει την χρήση άκαμπτου συμπαγούς καθίσματος, γεγονός που προσφέρει περισσότερες 
σχεδιαστικές δυνατότητες σε σχέση με την εργονομία του. Λόγω της βαρύτητας της μεθόδου αναδίπλωσης 
για τη λειτουργία ωστόσο, τελικά επιλέχθηκε το προσχέδιο SLE. 
 Το προσχέδιο Origami απορρίφθηκε εξαρχής καθώς, παρότι αναπτύσσεται ευθύγραμμα και 
συγχρονισμένα με μία μόνο κίνηση, η αυστηρή και ορισμένη γεωμετρία του δίνει ελάχιστες δυνατότητες 
εργονομικής σχεδίασης. Παράλληλα, καθώς συνιστά ουσιαστικά ένα σώμα, η αντικατάσταση επιμέρους 
φθαρμένων στοιχείων του θεωρήθηκε δύσκολη, αν όχι αδύνατη, γεγονός που θα καθιστούσε την συντήρησή 
του εξαιρετικά δαπανηρή και ασύμφορη.  

 Το επιλεχθέν προσχέδιο αναπτύσσεται περισσότερο στον δεύτερο κύκλο σχεδίασης, όπου 
προκύπτει και το τελικό σχέδιο προς ανάπτυξη. 

 Η πρώτη φάση σχεδίασης αποτελεί ουσιαστικά μία απόπειρα συνδυασμού των διάφορων 
λειτουργικών απαιτήσεων και περιορισμών του συστήματος, όπως αυτοί ορίστηκαν στο προηγούμενο 
κεφάλαιο,  με τους φυσικούς γεωμετρικούς περιορισμούς καθεμίας από τις προεπιλεγμένες αναδιπλούμενες 
δομές. Για το λόγο αυτό το αποτέλεσμά της αφορά περισσότερο στην εύρεση του συνδυασμού αυτού και 
λιγότερο στην τελική μορφολογική και λειτουργική διάταξη του συστήματος.

6.1.2 ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΚΗ ΦΑΣΗ Β

  Στη δεύτερη φάση σχεδίασης το τελικό προσχέδιο του πρώτου κύκλου αναλύεται και πάλι στα 
στοιχεία του. Κατόπιν ακολουθεί δεύτερος κύκλος ιδεασμού. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην παραγωγή τριών 
νέων προσχεδίων, τα οποία καλύπτουν το σύνολο των ορισμένων σχεδιαστικών προδιαγραφών. Καθένα 
από τα προσχέδια αυτά χρησιμοποιεί δομές ευθύγραμμων ψαλιδοειδών στοιχείων σε διαφορετική κάθε 
φορά διάταξη. Έτσι, και στις τρεις περιπτώσεις, οι δομές αναπτύσσονται και αναδιπλώνονται ευθύγραμμα, 
ομαλά και συγχρονισμένα.  

 Το πρώτο προσχέδιο αποτελείται ουσιαστικά από το επιλεχθέν προσχέδιο της πρώτης φάσης 
σχεδίασης (εικόνα 6.4). Σε αυτή την περίπτωση τα ψαλιδοειδή στοιχεία δημιουργούν ένα πλέγμα κάθετο 
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στο επίπεδο του δαπέδου, το οποίο αναπτύσσεται στο επίπεδο ΧΧ (διάγραμμα 6.1). Η ιδέα αυτή συνιστά 
μία παραλλαγή της πτυσσόμενης καρέκλας σκηνοθέτη. Η βασική διαφορά της βρίσκεται στο σημείο της 
πλάτης, η οποία στην προκειμένη περίπτωση αναδιπλώνεται και εξοικονομεί χώρο. Παράλληλα, λόγω της 
γεωμετρίας της δομής, η χρήση πολλών τέτοιων καθισμάτων σε σειρά εξαλείφει την ανάγκη τεσσάρων 
ποδιών ανά κάθισμα, καταλήγοντας σε μία δομή με 12 πόδια μεταξύ 5 καθισμάτων, έναντι των 20 που θα 
ήταν απαραίτητα για πέντε ελεύθερα καθίσματα. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ένα σύστημα καθισμάτων 
πολύ ελαφρύτερου των αντίστοιχων ανεξάρτητων, λόγω χρήσης λιγότερου υλικού, με επιπλέον οφέλη από 
άποψη κόστους.  

εικόνα 6.4:   Το 1ο προσχέδιο

O

X’X

Y’Y

Z’Z

διάγραμμα 6.1:   Διάταξη δομής στο 1ο προσχέδιο

 Το δεύτερο προσχέδιο (εικόνα 6.5) βασίζεται και αυτό σε δομές κάθετες στο δάπεδο, οι οποίες όμως 
αναπτύσσονται στο επίπεδο ΧΧ (διάγραμμα 6.2) και οι οποίες χρησιμοποιούνται ατομικά για κάθε κάθισμα. 
Το σύστημα αναπτύσσεται από την κλειστή στην ανοιχτή διάταξη με τη βοήθεια στροφικών συνδέσμων 
(εικόνα 6.6, διάγραμμα 6.3),  με τρόπο όμοιο της λειτουργίας ενός παραβάν. 

 Τέλος στο τρίτο προσχέδιο (εικόνα 6.7)  χρησιμοποιούνται δομές ψαλιδοειδών στοιχείων 
παράλληλων με το δάπεδο, οι οποίες αναπτύσσονται σε επίπεδο παράλληλο του ΧΧ (διάγραμμα 6.4). 
Η πρόταση αυτή αποτελεί ουσιαστικά συνδυασμό της επιλεγμένης αναπτυσσόμενης δομής με την 
μεθοδολογία αναδίπλωσης που χρησιμοποιήθηκε στο προσχέδιο Συνδέσμων του πρώτου σχεδιαστικού 
κύκλου, συνδυάζοντας έτσι τα πλεονεκτήματα των ψαλιδοειδών δομών με τις δυνατότητες των συμπαγών 
καθισμάτων. Και εδώ, το κάθισμα χρησιμοποιείται για να “κλειδώσει” την δομή.  

 Οι προτάσεις αυτές αξιολογούνται και συγκρίνονται με την μέθοδο των βαρών, διαδικασία μέσω 
της οποίας προκύπτει η τελική επιλογή του σχεδίου προς ανάπτυξη (πίνακας 6.2). 
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O

X’X

Y’Y

Z’Z

διάγραμμα 6.2:   Διάταξη δομής στο 2ο προσχέδιο

εικόνα 6.5:   Το 2ο προσχέδιο

εικόνα 6.6:   Στο 1ο προσχέδιο το σύστημα
         αναδιπλώνεται όμοια με ένα παραβάν.  

διάγραμμα 6.3:   Η κίνηση του συστήματος στο 1ο προσχέδιο
                   γίνεται με χρήση στροφικών συνδέσμων
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O

X’X

Y’Y

Z’Z

διάγραμμα 6.4:   Διάταξη δομής στην 3η πρόταση

εικόνα 6.7:   Η 3η σχεδιαστική πρόταση

6.1.2.1 Αξιολόγηση Φάσης Β

  Στο τέλος του δεύτερου κύκλου σχεδίασης πραγματοποιείται και πάλι αξιολόγηση των προτάσεων, 
ώστε να αποφασισθεί το τελικό σχέδιο προς ανάπτυξη.  Και σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται η 
μεθοδολογία των βαρών. Όμοια με την αξιολόγηση της 1ης φάσης, η βαθμολογία δόθηκε σε κάθε 
περίπτωση με βάση την επίδοση της μακέτας εργασίας της κάθε πρότασης αλλά και με βάση την κρίση 
του σχεδιαστή. 

 Όπως φαίνεται στον πίνακα 6.2, το πρώτο προσχέδιο εξακολουθεί ικανοποιεί μεγάλο μέρος των 
λειτουργικών απαιτήσεων.  Ωστόσο, και στον δεύτερο σχεδιαστικό κύκλο δεν βρέθηκε ικανοποιητικός 
τρόπος ενσωμάτωσης συμπαγούς και άκαμπτου καθίσματος στο σύστημα, γεγονός που περιορίζει ση-
μαντικά  τις δυνατότητες ελέγχου της εργονομίας καθιστού. Παράλληλα, λόγω της σημαντικής ομοιότητάς 
του με κάθισμα τύπου σκηνοθέτη και των έντονων συνειρμικών συνδέσεων των καθισμάτων αυτού του 
τύπου τόσο με συνθήκες χαλάρωσης όσο και με ανεπίσημα περιβάλλοντα, θεωρείται δύσκολη η ικανοποίηση 
των αισθητικών προδιαγραφών περί επαγγελματικής (contract) αισθητικής και λιτής κομψότητας. 
 Η δεύτερη σχεδιαστική πρόταση φαίνεται να επίσης αδύναμη, αφού αν και αποτελεί την 
αποδοτικότερη πρόταση από άποψη εξοικονόμησης χώρου κατά την αποθήκευση, λόγω της ενσωμάτωσης 
του μηχανισμού ανάπτυξης του σκελετού του συστήματος αλλά και των καθισμάτων, η συντήρηση 
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επιμέρους στοιχείων όσο και η ανακύκλωσή του είναι αρκετά πιο δύσκολη από ότι στις άλλες δύο 
περιπτώσεις.  
 Τέλος, η τρίτη πρόταση είναι η επικρατούσα, αφού σε αυτό τουλάχιστον το αρχικό στάδιο φαίνεται 
να έχει τις δυνατότητες τόσο να καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων του σχεδιασμού σε ικανοποιητικό 
βαθμό, όσο και να παράσχει την δυνατότητα μεγαλύτερης εξέλιξης σε λειτουργικό και αισθητικό επίπεδο. 

Πίνακας 6.2

6 (Αποθήκευση)

8 (Mεταφορά)

10 (Aνάπτυξη | Αναδίπλωση)

9 (Tοποθέτηση)

7 (Καθαριότητα)

3 (Συντήρηση)

5 (Χρήση ώς Κάθισμα)

4 (Αισθητική)

2 (Ανακύκλωση)

1 (Κόστος)

9

9

9

9

9 7 8

7

9

7

7

99

99

8

7

985

555

967

967

9

Σύνολο 435 446 478

 Σε επόμενη φάση το προσχέδιο αυτό μελετήθηκε αναλυτικά  και έγινε ο λεπτομερής σχεδιασμός 
των στοιχείων του. Σε αυτό το στάδιο μελετήθηκαν τα δομικά στοιχεία του συστήματος επιμέρους και 
συνολικά, ώστε να δοθούν οι λύσεις εκείνες που θα οδηγήσουν στην παραγωγή ενός άρτιου σχεδιαστικού 
αποτελέσματος, το οποίο να συνδυάζει με τον βέλτιστο τρόπο τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που 
έχουν τεθεί, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε αισθητικό επίπεδο.   Έτσι μελετήθηκε  ο ακριβής μηχανισμός 
ανάπτυξης και ο τρόπος ενσωμάτωσής του στο σύστημα, ενώ συνολικά η σχεδίαση προσεγγίστηκε 
ολιστικά για τον προσδιορισμό των αλληλεπιδράσεων λειτουργίας, κίνησης και χρήσης καθενός από τα 
στοιχεία. Γενικά ο σχεδιασμός κινήθηκε σε τρεις άξονες. Αυτοί είναι η σχεδίαση της ακολουθίας χρήσης,  η 
διαστασιολόγηση και η επιλογή των υλικών  και η αισθητική προσέγγιση.
 Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται το αποτέλεσμα του σχεδιασμού ενώ συζητούνται οι 
συμβιβασμοί και οι αποφάσεις που όρισαν την τελική πρόταση.  
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6.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο το σχεδιαστικό brief όρισε τη σχεδίαση αναπτυσσόμενου συστήματος 
καθισμάτων ευθείας διάταξης για χρήση σε εκδηλώσεις συνεδριακού τύπου, με έμφαση στην εύκολη 
τοποθέτηση, απόσυρση και μεταφορά του συστήματος από τους χειριστές του. Σε αυτή την ενότητα 
παρουσιάζεται η τελική σχεδιαστική λύση που προτείνεται για την επίλυση του προβλήματος αυτού αλλά 
και η λογική πίσω από τις αποφάσεις και τους συμβιβασμούς που οδήγησαν σε αυτή.

6.2.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 Το προτεινόμενο σύστημα αποτελείται από πέντε καθίσματα τοποθετημένα σε σειρά, τα οποία 
βασίζονται σε υποστηρικτική δομή ψαλιδοειδών στοιχείων κατά τρόπο ώστε να μπορούν να μεταβάλλουν 
την γεωμετρία τους από ανοιχτή σε κλειστή διάταξη, ανάλογα με την φάση χρήσης τους. Το σύστημα 
σταθεροποιείται (κλειδώνει) στις δύο ακραίες τοπολογίες, ενώ μπορεί να μεταβάλλεται από την μία 
γεωμετρία στην άλλη με κίνηση ομαλή, ευθύγραμμη και συγχρονισμένη. 
 Στην πλήρως ανεπτυγμένη μορφή του το σύστημα αποτελεί μία απολύτως ευθύγραμμη σειρά 
καθισμάτων τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος των χρηστών τους (ακροατές) και τα οποία 
πληρούν τους εργονομετρικούς περιορισμούς που τέθηκαν νωρίτερα σε αυτή τη διπλωματική (εικόνα 
6.8). 
 Στην κλειστή του διάταξη το σύστημα μπορεί να αποθηκεύεται οριζόντια ή κάθετα, ανάλογα 
με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες του εκάστοτε διοργανωτή, αλλά και ανάλογα με τα αρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου (εικόνες 6.9, 6.10).
 Συνολικά το σύστημα θα μπορούσε να περιγραφεί ως σύνολο οριζοντίως στοιβαζόμενων 
καθισμάτων, το οποίο εξαλείφει την ανάγκη για ανύψωση βαρών (καθισμάτων) από τους χειριστές κατά 
την απόσυρσή τους από τον συνεδριακό χώρο. 

εικόνα 6.8:   Το σύστημα αποτελείται από μία ευθύγραμμα αναδιπλούμενη δομή πέντε καθισμάτων.  
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6.2.1.1 Λειτουργία

 Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται σε μία απλή συνδεσμολογία ευθύγραμμων ψαλιδοειδών 
στοιχείων. Το κάθε κάθισμα στηρίζεται σε μία δομή δύο ψαλιδοειδών στοιχείων με μία προσθήκη μίας 
δοκού (δοκός περιστροφής). Το κάθε κάθισμα είναι προσαρμοσμένο πάνω στην αντίστοιχη δοκό, η οποία 
στρέφεται γύρω από έναν άξονα προσαρτημένο στο ένα ψαλιδοειδές στοιχείο και κινείται ευθύγραμμα 
πάνω στο άλλο. Έτσι, το σύστημα μπορεί να αναπτύσσεται και να αναδιπλώνεται ομαλά, ευθύγραμμα και 
συγχρονισμένα, παρασύροντας μαζί του και τα προσαρμοσμένα σε αυτό καθίσματα (εικόνα 6.11).  

εικόνα 6.9:   Το σύστημα μπορεί να αποθηκεύεται οριζόντια

εικόνα 6.10:   Το σύστημα μπορεί να αποθηκεύεται κάθετα
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 Κατά την ανάπτυξη του συστήματος ο χειριστής μπορεί να “ανοίξει” το σύνολο της δομής απλώς 
ασκώντας πίεση σε κάποιο από τα ακραία ψαλιδοειδή στοιχεία του συστήματος. Λόγω της φύσης και της 
γεωμετρίας της δομής, η κίνηση αυτή είναι αρκετή για την πλήρη ανάπτυξη του συνόλου των καθισμάτων 
του συστήματος. Λόγω  του κατάλληλα σχεδιασμένου οδηγού κίνησης της δοκού περιστροφής, το σύστημα 
θα σταματήσει την ανάπτυξή του αμέσως μόλις φτάσει στο σωστό για την ασφάλισή του σημείο.

 Όταν το σύστημα αναπτυχθεί πλήρως, το κάθε κάθισμα μπορεί να περιστραφεί γύρω από την δοκό 
περιστροφής του ώστε να έρθει στην τελική του θέση. Στα άκρα κάθε καθίσματος βρίσκονται ασφάλειες 
(snap fit), οι οποίες ασφαλίζουν πάνω στα ψαλιδοειδή στοιχεία σταθεροποιώντας έτσι το κάθισμα. 

6.2.1.2 Ακολουθία Χρήσης 

 Το παρόν σύστημα σχεδιάστηκε για χρήση σε χώρους οργάνωσης συνεδριακών εκδηλώσεων, με 
στόχο την ταχύτερη και ευκολότερη δυνατή μετάβαση του από κατάσταση μη χρήσης σε κατάσταση χρήσης 
και αντίστροφα, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιάμεσα στάδια μεταφοράς, ανάπτυξης και τοποθέτησης, κατά 
τρόπο ώστε να διευκολύνεται η χρήση και διαχείρισή του από τους χειριστές του, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί 
την καταβολή της ελάχιστης δυνατής προσπάθειας από αυτούς.  

 Με βάση τα παραπάνω, παρουσιάζεται η χρήση του συστήματος από τους χειριστές του σε βήματα 
(εικόνες 6.12, 6.13, 6.14 και  6.15). 

εικόνα 6.11:   Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται η βασική αρχή λειτουργίας του προτεινόμενου συστήματος



εικόνα 6.13:   Το σύστημα σε κλειστή διάταξη μεταφέρεται στο 
             συνεδριακό χώρο

εικόνα 6.15:   Ο χειριστής περιστρέφει και ασφαλίζει τα 
             καθίσματα

εικόνα 6.14:   Ο χειριστής αναπτύσσει το σύστημα
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εικόνα 6.12:   Το σύστημα προσαρμόζεται στο τροχήλατο
             καρότσι μεταφοράς
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6.2.1.3 Υλικά

 Το προτεινόμενο σύστημα σχεδιάστηκε με βάση ένα σύνολο περιορισμών. Μέρος αυτών αφορούσαν 
το μικρό βάρος (έως 40 kg), την αντοχή στην χρήση και τον συχνό καθαρισμό αλλά και την δυνατότητα 
ανακύκλωσης των στοιχείων του. Με βάση τους περιορισμούς αυτούς έγινε και η επιλογή των δομικών 
υλικών (διάγραμμα 6.5). 
 Η επιλογή των υλικών, καθώς και το σύνολο των λοιπών σχεδιαστικών αποφάσεων αναλύονται 
περαιτέρω στην ενότητα της Ανάλυσης.

Επικάλυψη Aφρού Πολυουρεθάνης

Κέλυφος Καθίσματος από
Υαλοενισχυμένο Πλαστικό

Προστατευτικά Καλύμματα
Πολυπροπυλενίου 

Άξονας Περιστροφής, Ψαλιδοειδή Στοιχεία, 
Βίδα, Πόδια και Αποστάτες Αλουμινίου

Ασφάλειες Snap Fit Πολυπροπυλενίου 
Στροφικοί Σύνδεσμοι Πολυπροπυλενίου

διάγραμμα 6.5:  Η επιλογή των υλικών έγινε με βάση τους περιορισμούς
  του brief. 

6.2.1.4 Συναρμολόγηση

 Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα η μονάδα του συστήματος (ένα κάθισμα) αποτελείται 
από το κέλυφος του καθίσματος και την επικάλυψή του, μία δομή ψαλιδοειδών στοιχείων, μία δοκό 
περιστροφής, προστατευτικά καλύμματα ποδιών, τέσσερα πόδια, δύο αποστάτες, δύο στροφικούς 
συνδέσμους ελευθερίας 100 μοιρών και δύο ασφάλειες snap fit. Τα στοιχεία αυτά συναρμολογούνται για 
την δημιουργία ενός καθίσματος. 
 Για την συναρμολόγηση του συστήματος πέντε καθισμάτων αντίστοιχα χρειάζονται πέντε κελύφη 
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και οι επικαλύψεις τους, πέντε ψαλιδοειδείς δομές, πέντε δοκοί περιστροφής, δώδεκα πόδια -έξι μπροστινά 
και έξι πίσω-, εικοσιτέσσερα προστατευτικά καλύμματα ποδιών, δύο αποστάτες, δέκα στροφικοί σύνδεσμοι 
και δέκα ασφάλειες snap fit. Επιπλέον χρειάζονται δύο ροδάκια, προσαρμοζόμενα στο τελευταίο ζεύγος 
ποδιών, για την ευκολότερη μεταφορά του καθίσματος. 
 Η κάθε ψαλιδοειδής δομή αποτελείται από δύο ευθύγραμμες δοκούς διαφορετικής μορφολογίας. 
Η μία διαθέτει στο ένα άκρο της μία στρογγυλή οπή, η οποία χρησιμεύει στην προσάρτηση της δοκού 
περιστροφής. Η άλλη διαθέτει μία μακρόστενη οπή η οποία αποτελεί και τον οδηγό κίνησης της δοκού 
περιστροφής.

 Η συναρμολόγηση μπορεί να γίνεται εύκολα, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Προσάρτηση των δώδεκα προστατευτικών στο 
κάτω μέρος των ποδιών

2. Σύνδεση των δοκών σε ψαλιδοειδείς δομές

3. Προσάρτηση της επένδυσης (επικάλυψης) του καθίσματος
     στο κάθε κέλυφος καθίσματος

4. Προσάρτηση των δύο στροφικών συνδέσμων και δύο snap-    
     fit ασφαλειών στο κάθε κέλυφος καθίσματος
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5. Τοποθέτηση των έτοιμων καθισμάτων στις δοκούς 
      περιστροφής, κατά τρόπο ώστε η δοκός να είναι  
      ασφαλισμένη μέσα στον σύνδεσμο

6. Σύνδεση ψαλιδοειδών στοιχείων με τα καθίσματα και τις   
     δοκούς περιστροφής τους 

7. Σύνδεση των ψαλιδοειδών δομών με τα πόδια του
     συστήματος

8. Στα ακραία καθίσματα, απαιτείται η χρήση αποστατών ώστε
     η δομή να παραμένει ευθύγραμμη

9. Τοποθέτηση των δώδεκα προστατευτικών στο πάνω μέρος
     των ποδιών

10. Σύνδεση ροδών στο σύστημα
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 Είναι φανερό ότι η συνδεσμολογία αυτή παρέχει την δυνατότητα συναρμολόγησης και ενός μόνον 
καθίσματος, αλλά και απεριόριστου πλήθους καθισμάτων μεταξύ τους. Προτείνεται ωστόσο η σύνδεση 
πέντε καθισμάτων, τόσο για λόγους που σχετίζονται με το βάρος της δομής όσο και για άλλους λόγους που 
εξηγούνται στο κεφάλαιο της ανάλυσης. Συνδέσεις λιγότερων των πέντε καθισμάτων αλλά και μονάδων 
καθισμάτων θεωρούνται χρήσιμες σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται επέκταση των σειρών της διάταξης του 
χώρου κατά λιγότερα από πέντε καθίσματα. Σε αντίθετη περίπτωση, προτείνεται η χρήση δύο συστημάτων 
των πέντε καθισμάτων, αντί για ένα σύστημα των δέκα.

6.2.1.5 Αντικατάση και Ανακύκλωση Δομικών Στοιχείων

 Μία από τις οδηγίες του σχεδιασμού αφορά στην δυνατότητα αντικατάστασης των επιμέρους 
φθαρμένων στοιχείων σε περίπτωση φθοράς, αλλά και την ανακύκλωσή τους.  Έχοντας τα παραπάνω υπόψη, 
ο σχεδιασμός κινήθηκε με στόχο την δημιουργία συναρμολογήσιμων στοιχείων, τα οποία θα μπορούν 
αν αντικαθίστανται ανάλογα με τις ανάγκες. Ο τρόπος συναρμολόγησης της δομής παρουσιάστηκε στην 
προηγούμενη παράγραφο. 
 Αντίστοιχα, το σύστημα μπορεί να αποσυναρμολογείται, ενώ τα ξεχωριστά στοιχεία του προτείνεται 
να πωλούνται και ατομικά, για την εύκολη αντικατάστασή τους με ελάχιστο κόστος. Στην πλειοψηφία τους 
τα δομικά υλικά είναι πλήρως ανακυκλώσιμα (αλουμίνιο, πολυπροπυλένιο) ενώ άλλα μπορούν μετά την 
απόρριψή τους να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές (GFRP).

6.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

 Ο σχεδιασμός του συστήματος έγινε με στόχο την καινοτόμα προσέγγιση του προβλήματος 
μετάβασης των καθισμάτων συνεδρίου από κατάσταση χρήσης σε κατάσταση μη χρήσης, με βάση την 
ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου, σωματικού και ψυχικού μόχθου των χειριστών. 

 Ο στόχος αυτός θεωρήθηκε ότι μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση ευθύγραμμα αναπτυσσόμενης 
δομής, και συγκεκριμένα με χρήση δομών ψαλιδοειδών στοιχείων, μέσω της διερεύνησης και αξιολόγησης 
που πραγματοποιήθηκε τόσο στο τέταρτο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής, όσο και κατά την πρώτη 
και δεύτερη φάση σχεδιασμού.  Η δομή αυτή δείχθηκε ότι μπορεί να διευκολύνει την μετάβαση του 
συστήματος από κατάσταση μη χρήσης σε κατάσταση χρήσης και αντίστροφα, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ενδιάμεσα στάδια μεταφοράς, ανάπτυξης και τοποθέτησης, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η χρήση 
και διαχείρισή του από τους χειριστές του, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί την καταβολή της ελάχιστης δυνατής 
προσπάθειας από αυτούς.  

6.2.2.1 Βασική Δομή

 Όπως δείχθηκε στην προηγούμενη υποενότητα, το σύστημα ικανοποιεί και ενσωματώνει τις 
λειτουργικές απαιτήσεις που το χαρακτηρίζουν σε σχέση με τον χώρο εκδηλώσεων. Αυτές αφορούν 
στην φύλαξή του σε διαφορετικό από τον τόπο χρήσης χώρο -κατά τρόπο ώστε ο χώρος αυτός να 
χρησιμοποιείται με τον βέλτιστο και αποδοτικότερο για τον σκοπό αυτό τρόπο-, την αντοχή του συστήματος 
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στην αναμενόμενη για αυτό χρήση -η οποία περιλαμβάνει συχνή μετάβαση από κατάσταση χρήσης σε 
κατάσταση μη χρήσης, συχνή μεταφορά, συχνή καθαριότητα και χρήση-. Τα τελευταία αυτά ζητήματα 
αντιμετωπίστηκαν τόσο κατά τον μορφολογικό σχεδιασμό όσο και κατά την επιλογή των υλικών του 
συστήματος, η οποία αναλύεται παρακάτω.

 Το σύστημα αποφασίστηκε να αποτελείται από ένα σύνολο πέντε αναπτυσσόμενων καθισμάτων. Ο 
αριθμός αυτός θεωρήθηκε κατάλληλος ώστε να μπορούν να ικανοποιούνται οι περιορισμοί βάρους  (έως 
38  kg). 
 Παράλληλα, ο αριθμός αυτός αποτελεί έναν αριθμό απλού πολλαπλάσιου. Με αυτή την έννοια 
διευκολύνεται ο υπολογισμός των απαραίτητων καθισμάτων για τον εξοπλισμό μίας εκδήλωσης από τους 
χειριστές κατά περίπτωση. Το ζήτημα αυτό θεωρήθηκε σημαντικό, αφού κατά την επιτόπια έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε και περιγράφτηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, φάνηκε πως λόγω ψυχικού και σωματικού 
φόρτου οι χειριστές συχνά πραγματοποιούσαν υπολογιστικά λάθη, γεγονός που με τη σειρά του οδηγούσε 
σε επιπλέον και περιττό φόρτο. 
 Από μία άλλη σκοπιά, το σύστημα πέντε καθισμάτων φάνηκε να συνιστά την καταλληλότερη 
λύση και για την κάλυψη ζητημάτων σχετικών με την διάταξη των καθισμάτων στο χώρο, αφού η σχετική 
έρευνα έδειξε πως σπανίως, ίσως και καθόλου, συναντώνται περιπτώσεις διάταξης λιγότερων των πέντε 
καθισμάτων ανά σειρά, ανά διάζωμα καθισμάτων. Σε περιπτώσεις απαίτησης περισσοτέρων των πέντε 
καθισμάτων σε σειρά, προτείνεται όπως προαναφέρθηκε ο συνδυασμός δύο καθιστικών συστημάτων, ενώ 
δίνεται από το σύστημα και η δυνατότητα συναρμολόγησης ατομικών καθισμάτων. 

6.2.2.2 Διαστασιολόγηση και Επιλογή Υλικών

 Η διαστασιολόγηση του συστήματος έγινε και αυτή με βάση μία σειρά προδιαγραφών που τέθηκαν 
από το brief.  Αυτές περιλαμβάνουν την καλή στατική του συστήματος, την διαχείρισή του από τους 
χειριστές σε ύψος εντός των ζωνών άνεσής τους, την μικρή διάσταση του συστήματος όταν αυτό βρίσκεται 
σε κλειστή διάταξη για αποδoτική αποθήκευση και τις εργονομικές απαιτήσεις των ακροατών. Αυτές 
περιγράφηκαν στο πρώτο και τρίτο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής και αφορούν τόσο στην εργονομική 
άνεση καθιστού όσο και στην διατήρηση ενός ελεύθερου “ζωτικού χώρου” για τους ακροατές. 
 Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως το πρόβλημα της διαστασιολόγησης εξαρτάται και επηρεάζεται 
στο συγκεκριμένο σχεδιαστικό πρόβλημα από τις βασικές λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος 
(στατική) αλλά και από τα ζητήματα που αυτό θα πρέπει να καλύπτει. Τα ζητήματα αυτά φαίνεται πως 
άπτονται των ενδιαφερόντων του συνόλου των ομάδων ενδιαφέροντος που μελετήθηκαν από την 
διπλωματική αυτή, δηλαδή των αγοραστών του (αποδωτική αποθήκευση), των χειριστών του (διαχείριση 
του συστήματος) και των ακροατών της κάθε εκδήλωσης (εργονομική άνεση καθιστού,  “ζωτικός χώρος”).
 Κατά την μελέτη και αξιολόγηση των αναγκών των παραπάνω κατηγοριών, δείχθηκε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι συχνά αντικρουόμενες. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με πρακτικά ζητήματα του σχεδιασμού κατέστησε την διαστασιολόγηση ένα από τα βασικά 
και πολυπλοκότερα προβλήματα της σχεδιαστικής εργασίας.   
 Γενικά μπορούμε να διαχωρήσουμε την διαστασιολόγηση σε διαστασιολόγηση με βάση την 
λειτουργία, διαστασιολόγηση με βάση την εργονομία και σε διαστασιολόγηση με βάση την αντοχή.
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 Η πολυπλοκότητα της σχεδίασης, όπως αυτή περιγράφτηκε νωρίτερα, προκύπτει κυρίως από τις 
απαιτήσεις  που τέθηκαν από τις ανάγκες των ακροατών και την διαστασιολόγηση με βάση την εργονομία.  
Για την ευκολότερη και σαφέστερη περιγραφή του αναδυθέντος προβλήματος, αλλά και για την περιγραφή 
της αιτιολόγησης λήψης των αποφάσεων σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμη η κατηγοριοποίηση 
των απαιτήσεων αυτών σε δύο σύνολα, αυτό των Αντικρουόμενων και αυτό των Μη Αντικρουόμενων 
απαιτήσεων. Τονίζεται ότι ο διαχωρισμός αυτός δεν αντικατοπτρίζει απόλυτα την μέθοδο της σχεδίασης, 
αλλά γίνεται περισσότερο για λόγους καλής ανάγνωσης αυτής της διπλωματικής. 
 Ως Μη Αντικρουόμενες Απαιτήσεις ορίζονται οι εργονομικές απαιτήσεις εκείνες οι οποίες 
μελετήθηκαν ατομικά, και οι οποίες οδήγησαν σε λήψη αποφάσεων τέτοιων ώστε αυτές να μην αποτελούν 
παράμετρο άλλων ζητημάτων. Τέτοιες ήταν οι απαιτήσεις κατάλληλου ύψους έδρας, κατάλληλου μήκους 
έδρας και κατάλληλης κλίσης έδρας σε σχέση με το επίπεδο του δαπέδου. Τα μεγέθη αυτά περιγράφηκαν 
στο πρώτο εργονομικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής και 
ορίστηκαν στα 40 cm, 42 cm και 5 μοίρες αντίστοιχα. Η κλίση αυτή δημιουργεί μία υψομετρική απόσταση 
της τάξης των 3.6 cm μεταξύ εμπρός και πίσω χείλους καθίσματος.   
 Η απόσταση αυτή τοποθετεί τελικά την έδρα κατά τέτοιο τρόπο ώστε το ύψος έδρας εμπρός χείλους 
να βρίσκεται στα 41.8 cm και αυτό του πίσω χείλους στα 38.2 cm (διάγραμμα 6.6). 

διάγραμμα 6.6:  Η διευθέτηση του ύψους έδρας αποτελεί
                  έναν σχεδιαστικό συμβιβασμό.

42 cm

40 cm38.2 cm 41.8 cm

41 cm

x x

 Σημειώνεται ότι η τοποθέτηση της έδρας σε ύψος 40 cm καλύπτει τις ανάγκες του 45% του 
πληθυσμού (βλ. Παράρτημα, σελ 226). Εδώ αξίζει να αναφερθεί πως ουσιαστικά το μέγεθος αυτό είναι 
πλασματικό και αφορά περισσότερο μία βέλτιστη συμβιβαστική λύση, που σημαίνει ότι το ύψος έδρας 
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αυτό είναι μάλλον λιγότερο επιβλαβές για μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού, παρά ακριβώς σωστό για 
το μεγαλύτερο μέρος αυτού. Αυτό το γεγονός αντικατοπτρίζει ένα μόνο κομμάτι του προβλήματος της 
καρέκλας, όπως αυτό περιγράφτηκε στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής.

 Ως Αντικρουόμενες Απαιτήσεις ορίζονται οι απαιτήσεις των ακροατών των οποίων η κάλυψη 
και ικανοποίηση αντικρούεται και δημιουργεί εμπόδια στην ικανοποίηση των απαιτήσεων που τίθενται 
από και ικανοποιούν άλλες ομάδες ενδιαφέροντος. Θα δειχθεί επίσης πως λόγω της ιδιαιτερότητας της 
προτεινόμενης δομής, ορισμένες από τις εργονομικές απαιτήσεις καθιστού υποσκάπτουν δυνητικά την 
ίδια την λειτουργικότητα του συστήματος. Τα ζητήματα αυτά είναι συγκεκριμένα ο σχεδιασμός της πλάτης 
καθίσματος, το σχήμα του οποίου θα μπορούσε να μειώσει το μέγεθος αναδίπλωσης ή να παρεμποδίσει 
την λειτουργία του συστήματος συνολικά, το  πλάτος έδρας από το οποίο εξαρτάται η παροχή προσωπικού 
χώρου στους ακροατές και το μεγάλο μέγεθος του οποίου μειώνει τις  δυνατότητες εκμετάλλευσης μίας 
συνεδριακής αίθουσας αλλά αυξάνει και το βάρος του καθίσματος.   Για λειτουργικούς λόγους αποδοτικής 
στοίβαξης αποφασίστηκε και το πάχος επένδυσης του καθίσματος, το οποίο ορίστηκε στο ελάχιστο 
προτεινόμενο μέγεθος, δηλαδή στο 1 cm (βλ. Κεφάλαιο 1ο).

 Για την κατανόηση του πρώτου ζητήματος αντικρουόμενων απαιτήσεων είναι απαραίτητο για τον 
αναγνώστη να κατανοήσει την βασική αρχή λειτουργίας του συστήματος. Αυτή έγκειται σε μία οριζόντια 
στοίβαξη των καθισμάτων, στην οποία, αντίθετα από ότι συμβαίνει κατά την κάθετη στοίβαξη, τα καθίσματα 
στοιβάζονται παράλληλα μεταξύ τους (διάγραμμα 6.7). Για το λόγο αυτό η γωνία πλάτης έδρας θα ήταν 
ιδανικά 100 μοίρες και η μορφολογία της πλάτης πλήρως επίπεδη. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε στο 
πρώτο κεφάλαιο, μία επίπεδη πλάτη είναι για τον καθήμενο δυνητικά πιο επιβλαβής από την απουσία 
πλάτης, καθώς μία επίπεδη μορφολογία δεν παρέχει αρκετό χώρο για την λεκάνη. 

διάγραμμα 6.7:  Το παρόν σύστημα βασίζει την λειτουργία του σε παράλληλη οριζόντια στοίβαξη, σε αντίθεση με την
                   συνήθη πρακτική κάθετης διαγώνιας στοίβαξης
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 Για την επίλυση του ζητήματος αυτού αποφασίστηκε η διατήρηση των βασικών μεγεθών που 
δόθηκαν στο πρώτο εργονομικό πλαίσιο του πρώτου κεφαλαίου. Έτσι, η γωνία πλάτης / έδρας ορίστηκε 
στις 105 μοίρες. Αποφασίστηκε ωστόσο η πλάτη του καθίσματος να περιγράφεται από δύο κλίσεις, μία 
για την στήριξη του θώρακα και μία για την δημιουργία χώρου για την λεκάνη. Έτσι από τα 17 cm και 
πάνω (μήκος προβολής), η πραγματική κλίση πλάτης είναι στις 105 μοίρες, ενώ από εκεί και κάτω η κλίση 
μειώνεται στις 100 μοίρες, για την δημιουργία αρνητικού χώρου μήκους κάθετης προβολής 4.5 cm για την 
λεκάνη. Η κλίση των 100 μοιρών στο κάτω μέρος της πλάτης αλλά και το τελικό σχήμα της αποφασίστηκαν 
βάση μεθόδου αντίστροφης μηχανικής (Reverse Engineering). Κατά την διαδικασία αυτή διερευνήθηκαν 
διάφορες μορφολογίες πλάτης για την εύρεση μίας μορφολογίας με ελάχιστη απόσταση στοίβαξης (εικόνα 
6.16). 

9.5 cm

100 moires

105 moires

12 cm

14.8

12

10.5cm
14.5 7.6cm6.5 cm

εικόνα 6.16:  Διερευνήθηκαν διάφορες μορφολογίες πλάτης για την εύρεση μίας μορφολογίας με ελάχιστη απόσταση

           στοίβαξης

 Το σχήμα τραπεζίου στην τρίτη διάσταση επιλέχθηκε ώστε τα κενά που δημιουργούνται να δίνουν 
οπτικά στο κάθε κάθισμα του συστήματος μία αίσθηση αυτονομίας.

 Το ζήτημα του πλάτους έδρας μελετήθηκε σε σχέση με τις πιθανές στάσεις καθιστού σε συνεδριακή 
εκδήλωση, αλλά και έχοντας υπόψη ότι στο συγκεκριμένο σχέδιο, το μέγεθος αυτό ορίζει και το σύνολο του 
χώρου που έχει στην διάθεσή του ο καθήμενος. Αυτό συμβαίνει διότι στην πλήρως ανεπτυγμένη μορφή 
του συστήματος, τα άκρα των καθισμάτων εφάπτονται. 
 Οι πιθανές στάσεις που μελετήθηκαν ήταν η Στάση Γραφής, Στάση Χαλαρών Ώμων και Στάση με 
Σταυρωτά Χέρια. Για την κάθε περίπτωση υπολογίστηκε το Απαραίτητο Πλάτος (Χ) καθώς επίσης και τα 
Απαραίτητο Πλάτος + 5 cm  (Χ + 10)  και Απαραίτητο Πλάτος + 10 cm  (Χ + 10), για κάθε 10 εκατοστημόρια 
πληθυσμού. Τα επιπλέον μεγέθη χρησιμοποιήθηκαν για την ενσωμάτωση ζωτικού ή προσωπικού χώρου 
στον διατεθημένο στον καθήμενο χώρο. 
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 Με βάση αυτά βρέθηκε ότι, για την κάλυψη των αναγκών του 95ου εκατοστημορίου πληθυσμού 
με μέγιστο πλάτος λεκάνης γυναικών και μέγιστο πλάτος ώμων ανδρών σε στάση γραφής (γωνία κορμού 
/ χεριών στις 5 μοίρες), το ελάχιστο Απαραίτητο Πλάτος ορίζεται στα 54.4 cm. Το μέγεθος αυτό δεν 
περιλαμβάνει τον απαραίτητο ζωτικό χώρο που χρειάζεται για την διαφύλαξη του προσωπικού χώρου του 
ακροατή (πίνακας 6.3). 
 Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το μέγεθος αυτό είναι ήδη ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς αυξάνει το 
απαραίτητο υλικό και κατ΄ επέκταση το βάρος αλλά και κόστος της δομής ιδιαιτέρως. Για το λόγο αυτό το 
πλάτος του καθίσματος ορίστηκε τελικά στα 51 cm, θεωρώντας ότι το μέγεθος αυτό καλύπτει περίπου το 
84% του πληθυσμού δίνοντάς τους επιπλέον και 5 cm ζωτικού χώρου, εάν υποτεθεί ότι ανάμεσα στους 
καθήμενους μίας μονάδας πέντε καθισμάτων υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα τα οποία δεν κρατούν 
σημειώσεις. Ο σχεδιαστικός αυτός συμβιβασμός θεωρήθηκε πως παράσχει την βέλτιστη λύση σε ένα 
ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα απαιτήσεων και πιθανοτήτων.   

 Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε και περιγράφεται παραπάνω αναφέρεται στην επιλογή και 
τον ορισμό των βασικών διαστάσεων μήκους και πλάτους του συστήματος, βάσει των εργονομικών 
περιορισμών και λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος.  Επιπλέον πραγματοποιήθηκε μία δεύτερη 
φάση ανάλυσης, δηλαδή μία μηχανική ανάλυση, με στόχο τον προσδιορισμό του πάχους και των διατομών 
των επιμέρους στοιχείων του συστήματος. Η ανάλυση αυτή βασίστηκε στις δυναμικές απαιτήσεις του 
συστήματος, ενώ μέσω αυτής έγινε και η τελική επιλογή των υλικών. Τα υλικά αυτά μελετήθηκαν με βάση 
τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και την αντοχή τους, αλλά και με τις κατασκευαστικές τους δυνατότητες 
σε σχέση με το σύστημα. 

 Η μηχανική ανάλυση έγινε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο μελετάται η έδρα του καθίσματος, 
ώστε να προσδιοριστεί το απαιτούμενο πάχος του κελύφους. Στο δεύτερο στάδιο μελετώνται τα πόδια του 
συστήματος, ώστε να προσδιοριστεί η απαιτούμενη διάμετρος της κοίλης κυκλικής διατομής τους, αλλά 
και το πάχος τους - δεδομένου ότι πρόκειται για κυλινδρικά στοιχεία- . 

 Η έδρα του καθίσματος μοντελοποιήθηκε στο πρόγραμμα τρισδιάστατης μοντελοποίησης Pro - 
Engineer, ως μία απλή ορθογώνια επιφάνεια διαστάσεων 50 Χ 42 cm. Η μοντελοποίηση έγινε με χρήση 
κελυφοειδών στοιχείων (shells) και πραγματοποιήθηκε στατική ανάλυση στο Pro - Mechanica. Η κάθετη 
στο επίπεδο φόρτιση ορίστηκε στα 2.500 Ν (250 kg) *. Δόθηκαν επίσης στο πρόγραμμα ως δεδομένα οι 
ελαστικές ιδιότητες των διερευνούμενων υλικών, δηλαδή το μέτρο ελαστικότητας και ο λόγος Poisson* 
(πίνακας 6.4). 
 Η επιλογή των υλικών κατασκευής έγινε με βάση τις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες θα πρέπει 
αυτά να ικανοποιούν και οι οποίες αφορούν την ανθεκτικότητα στην φθορά, αντοχή στην συχνή και 
μακροχρόνια χρήση, ανθεκτικότητα στην βρωμιά -στα φυσιολογικά αναμενόμενα επίπεδα σε εσωτερικούς 

*[2] Σχετική έρευνα έδειξε ότι κατα μέσο όρο η αντοχή των καθισμάτων υπολογίζεται στα 100 kg. Ωστόσο, για λόγους  
           ακρίβειαςεδώ προστίθεται συντελεστής ασφαλείας 2.5, φθάνοντας την αντοχή του καθίσματος στα 250 kg.
*[3] Μέτρο Ελαστικότητας ονομάζεται λόγος της τάσης προς την παραμόρφωση σε κάθε σώμα. Η αναλογία Poisson είναι η
          αναλογία του μήκους επιμήκυνσης προς το μέγεθος της πίεση που ασκείται σε σώμα υπό τάση.
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χώρους-, στην εύκολη καθαριότητα, στην αντοχή στην συχνή καθαριότητα και το μικρότερο δυνατό βάρος.  
Με βάση αυτά, τα υλικά που μελετήθηκαν για την έδρα είναι το ΑΒS και το υαλοενισχυμένο πλαστικό 
(GFRP).  

εικόνα 6.17:  H μοντελοποίηση του καθίσματος έγινε με χρήση κελυφοειδών στοιχείων

εικόνα 6.18:  Κατανομή των τάσεων για ABS πάχους10 mm εικόνα 6.19: Κατανομή των μετατοπίσεων για ABS πάχους 10mm

 Στην εικόνα 6. 17 φαίνονται οι συνοριακές συνθήκες στα σημεία  πάκτωσης στην αριστερή και 
δεξιά πλευρά της έδρας (οι οποίες αντιστοιχούν στην σύνδεση του καθίσματος με την δοκό περιστροφής 
και τις δοκούς των ψαλιδοειδών στοιχείων αντίστοιχα). Φαίνεται επίσης και η κάθετη στο επίπεδο φόρτιση 
της τάξης των 2.500 Ν. 
 Με τη μέθοδο Trial and Error μεταβλήθηκε το πάχος της έδρας έτσι ώστε η μέγιστη τάση (σmax) να 
μην ξεπερνά την αντοχή του υλικού και η μέγιστη μετατόπιση να μην ξεπερνά το 1 cm. Τελικά βρέθηκε ότι 
το ελάχιστο πάχος του κελύφους θα πρέπει να είναι 10 mm ή 4 mm εάν αυτό κατασκευάζεται  από ABS ή 
GFRP αντίστοιχα. Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνονται οι κατανομές τάσεων και μετατοπίσεων για τα 
δύο διερευνούμενα υλικά, στα προτεινόμενα πάχη (εικόνες 6.18, 6.19, 6.20, 6.21). Υπολογίστηκε επίσης το 
βάρος της έδρας για καθεμία από τις δυο περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται 
συγκριτικά, στον πίνακα 6.5. 
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εικόνα 6.20:  Κατανομή των τάσεων για GFRP πάχους 4 mm εικόνα 6.21: Κατανομή των μετατοπίσεων για GFRP πάχους
           4 mm

Υλικά Πάχος (mm) Mέγιστη Τάση (ΜPa) Mέγιστη Μετατόπιση (mm)

ABS 

GFRP 4

10

90. 8

14. 4

7. 3

10

Βάρος Έδρας (gr)

1176

1785

Υλικά Μέτρο Ελαστικότητας (GPa) Λόγος Poisson Αντοχή (MPa)

ABS *[4]

GFRP *[5] 50

2. 3

0. 3

0. 23

100

40

Πίνακας 6.4

Πίνακας 6.5

*[4] Δεδομένα μέσω www.EngineeringToolBox.com
*[5] Τα δεδομένα αναφέρονται στο μέτριας αντοχής και κόστους Polyester and Chopped Strand Mat Laminate 30% E-glass,
           μέσω www.Wikipedia.org 

 Από τα συγκριτικά αποτελέσματα (πίνακας 6.5) μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί πως η σαφώς 
καλύτερη επιλογή σε ότι αφορά το υλικό κατασκευής του κελύφους του καθίσματος, είναι το υαλοενισχυμένο 
πλαστικό (GFRP). Το υλικό αυτό δίνει σαν αποτέλεσμα κέλυφος ελαφρύτερο και λεπτότερο από ότι το ABS, 
καλύπτοντας έτσι με το βέλτιστο τρόπο τόσο την απαίτηση για μικρό βάρος, όσο και για μικρό πάχος, για 
λόγους αποδοτικότερης στοίβαξης. 
 Το κόστος, αν και υψηλότερο από ότι θα ήταν με τη χρήση του ABS, υπολογίζεται πως δεν θα είναι 
ιδιαίτερα αυξημένο, αφού η υαλοενίσχυση γίνεται εδώ σε μικρό ποσοστό (30% περίπου). 
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 Στην περίπτωση των ποδιών, η ανάλυση έγινε μόνον για το αλουμίνιο.  Συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιήθηκε αλουμίνιο τύπου Αl 6061-T6, για την αντοχή του σε ατμοσφαιρική διάβρωση και την 
εύκολη μορφοποίηση και συγκόλλησή του. Οι ιδιότητες του υλικού αυτού παρουσιάζονται παρακάτω 
(πίνακας 6.6). 

 Στο παρόν σύστημα, δομικά το κάθε πόδι της δομής παίζει τον ρόλο ενός υποστυλώματος. 
“Υποστύλωμα ονομάζεται γενικά μία λεπτή κατακόρυφη δομή η οποία υπόκειται σε μεγάλη αξονική 
θλίψη”*[6]. Ένα υποστύλωμα αστοχεί λόγω λυγισμού, δηλαδή λόγω πλευρικής κάμψης. 
 Το κρίσιμο φορτίο Pcr μίας ράβδου που υπόκειται σε αξονική θλίψη είναι ίσο με την τιμή της αξονικής 
δύναμης που είναι μόλις αρκετή για να κρατήσει τη ράβδο σε μία ελαφρώς καμπυλωμένη κατάσταση. Εάν 
μία λεπτή, μακριά ράβδος σταθερής διατομής υπόκειται σε αξονική θλίψη το φορτίο Pcr  το οποίο θα 
προκαλέσει λυγισμό δίνεται από τη σχέση 

Pcr = π2EI / L2 ,  (1) 

όπου Ε το μέτρο ελαστικότητας, L το μήκος της ράβδου και Ι η ροπή αδράνειας της διατομής με 

Ι = π / 64 [d4 - (d - 2t) 4] , (2)

όπου d η εξωτερική διάμετρος της ράβδου και t το πάχος της (διάγραμμα 6.8). 

Πίνακας 6.6

Υλικά Μέτρο Ελαστικότητας (GPa) Λόγος Poisson Αντοχή (MPa)

Al 6061-T6* 70 0. 33 310

Βαρος Υλικού (gr/cm�)

2. 7

d

t

διάγραμμα 6.8:  Κοίλη κυκλική διατομή εξωτερικής διάμετρου d
                    και πάχους t

*[6] W.A. Nash, 2005, Στατική και Μηχανική των Υλικών, Τζιόλας, Αθήνα
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 Το προτεινόμενο σύστημα αποτελείται από ένα συναρμολόγημα 5 καθισμάτων τα οποία στηρίζονται 
σε μία δομή 12 ποδιών. Καθώς παραπάνω ορίστηκε μέγιστο βάρος ανά κάθισμα στα 250 kg, τότε συνολικά 
η δομή θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει 1250 kg. Τότε, ανά πόδι αντιστοιχούν 1250 / 12 = 104 kg. Για 
λόγους ευκολίας και καθώς θεωρήθηκε ότι η απλοποίηση αυτή δεν υποβιβάζει την στατική του συστήματος, 
η μέγιστη φόρτιση λόγω βάρους ανά πόδι υπολογίστηκε στα 100 kg (1000 N). Καθώς το πόδι υπόκειται σε 
επιπλέον φορτίσεις, όπως κάμψη και στρέψη, θεωρήθηκε επιπλέον συντελεστής ασφαλείας (=2) δίνοντας 
τελικό επιβαλλόμενο φορτίο 2000 Ν. 
 Θέτοντας μήκος ποδιού L = 37 cm και αντικαθιστώντας τα δεδομένα του πίνακα 6.6 στην εξίσωση 
(1), μπορούμε να υπολογίσουμε συνδυασμό διαμέτρου d και πάχους t  τέτοιο ώστε Pcr > 2000 N,  λύνοντας 
ως προς ροπή αδράνειας Ι. 
 Με τη μέθοδο Trial and Error προκύπτει ότι για εξωτερική διάμετρο d = 10 mm το πάχος t υπολογίζεται 
στα 1.7 mm, ενώ το συνολικό βάρος ποδιού υπολογίζεται στα 44 gr. Για εξωτερική διάμετρο d = 11 mm το 
πάχος t υπολογίζεται στο 1 mm ενώ για μεγαλύτερες εξωτερικές διαμέτρους το πάχος μπορεί να θεωρηθεί 
και μικρότερο του 1 mm. 
 Για το συγκεκριμένο σύστημα επιλέγουμε ράβδους εξωτερικής διαμέτρου d = 11 mm και πάχους
t = 1.5 mm, καταλήγοντας σε πόδια βάρους 50 gr. 

 Συνολικά, προσθέτοντας τα βάρη ποδιών και εδρών, και τα κατ’ εκτίμηση βάρη των λοιπών δομικών 
στοιχείων του συστήματος (επικάλυψη καθισμάτων, πλάτες καθισμάτων, δοκοί ψαλιδοειδών στοιχείων)
μπορούμε κατά προσέγγιση να υπολογίσουμε το συνολικό βάρος του συστήματος πέντε συνεδριακών 
καθισμάτων στα 20. 1 kg *[7], μέγεθος μικρότερο σχεδόν κατά το μισό, από τον ανώτατο περιορισμό 
βάρους του brief. 
 Μία γενική εικόνα των διαστάσεων φαίνεται στις εικόνες 6.22, 6.23. 

 Για την κατασκευή του καθίσματος μελετήθηκαν οι τεχνικές κατασκευής GFRP στοιχείων. Σύμφωνα 
με τον Thompson (Thompson, 2007), στοιχεία από GFRP καθώς και από άλλα σύνθετα υλικά (compos-
ites) μπορούν να κατασκευαστούν με χρήση διάφορων τεχνικών, όπως επιστρωμάτωση (Lamination), 
μορφοποίηση με έγχυση (Injection Molding), DMC (dough molding compound) και SMC (sheet mold-
ing compound) Molding, Νηματική Περιέλιξη (Filament Winding) και Τρισδιάστατη Θερμική Επίστρωση 
(3D Thermal Laminating). Από αυτές οι τελευταίες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αποκλειστικά 
και μόνον κυλινδρικών και διαπερατών στοιχείων και υφασμάτων υψηλής απόδοσης αντίστοιχα, και άρα 
κρίνονται ακατάλληλες για το παρόν σχέδιο. 
 Η επιστρωμάτωση (Lamination) χρησιμοποιείται για την κατασκευή ελαφρών στοιχείων υψηλής 
αντοχής και συναντάται συχνά σε εργασίες κατασκευής αεροναυπηγικών εφαρμογών και αυτοκινήτων, 
αλλά και επίπλων υψηλής ποιότητας. Μπορεί να έχει μέτριο ή υψηλό κόστος ανάλογα με το ποσοστό ινών 
που χρησιμοποιούνται αλλά και με την μορφολογική πολυπλοκότητα, η οποία μπορεί να αυξήσει τον κύκλο 
κατασκευής από τον ελάχιστο χρόνο (1 ώρα) ως και κατά 150%. Αυτή η τεχνική προτείνεται τόσο για μικρές 
παραγωγές όσο και για προϊόντα μαζικής παραγωγής. 

*[7] Για τον ακριβή τρόπο υπολογισμού, βλ. Παράρτημα, σελ. 227
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εικόνα 6.22 :  Βασικές Διαστάσεις Καθίσμτατος
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εικόνα 6.23 :  Βασικές Διαστάσεις Συστήματος, σε ανοιχτή και κλειστή φ
άση. 
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 Η τεχνική Injection Molding χρησιμοποιείται για την κατασκευή αντικειμένων οικιακής χρήσης, 
επίπλων κ.α. Παράγει στοιχεία υψηλής ποιότητας ενώ ο κάθε κύκλος έγχυσης ολοκληρώνεται σε 30 με 60 
δευτερόλεπτα. Είναι για αυτό το λόγο ιδανική για αντικείμενα μαζικής παραγωγής.
 Τέλος οι τεχνικές DMC και SMC αποτελούν ουσιαστικά την ίδια τεχνική, με χρήση αρχικού υλικού 
άλλης μορφής, τρισδιάστατου όγκου ή φύλλων υλικού αντίστοιχα. Οι τεχνικές χρησιμοποιούνται για την 
δημιουργία ελαφρών στοιχείων και συχνά καλύπτουν το κενό μεταξύ Injection Molding και Laminating. 
Είναι διαδικασίες μέτριου κόστους και δίνουν προϊόντα υψηλής αντοχής. Ο κατασκευαστικός κύκλος 
κυμαίνεται μεταξύ δύο και πέντε λεπτών. 

 Λόγω καταλληλότητας σε εφαρμογές μαζικής παραγωγής αλλά και βάση του μικρού κατασκευαστικού 
κύκλου, προτείνεται για το κέλυφος του καθίσματος κατασκευή με μέθοδο Injection Molding.
 Η πολυουρεθανική επκάλυψη του καθίσματος προτείνεται να κατασκευάζεται με μορφοποίηση 
αντιδραστικής έγχυσης. Η τεχνική Reaction Injection Molding (RIP) χρησιμοποιήται για την μορφοποίηση 
θερμοσταθερών αφρών, όπως ο αφρός πολυουρεθάνης. Η θερμοσταθερή ρητίνη πολυουρεθάνης εγχύεται 
στο καλούπι όπου αντιδρά και μορφοποιείται στο ζητούμενο σχήμα και την απαιτούμενη πυκνότητα. Για το 
λόγο αυτό αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την παραγωγή συμπαγών όσο και αφρωδών 
στοιχείων, τόσο στην αυτοκινητοβιομηχανία όσο και την βιομηχανία επίπλων κ.α.  Η  (RIP) παράγει υψηλής 
ποιότητας στοιχεία και καλές δυνατότητες απόδοσης μορφολογικών λεπτομερειών.
 Υπολογίζεται πως το κόστος δημιουργίας του καλουπιού θα αποσβεσθεί, με την έννοια ότι πρόκειται 
για σύστημα το οποίο προορίζεται για μαζική παραγωγή.  Έγινε πάντως προσπάθεια χρήσης όσο το δυνατό 
μικρότερου αριθμού διαφορετικών εξαρτημάτων, για λόγους οικονομίας στην κατασκευή, από άποψη 
χρόνου και κόστους.

  Η παραπάνω ανάλυση έγινε για τον προσδιορισμό των υλικών που συνδυάζουν με τον 
βέλτιστο τρόπο τις απαιτούμενες από αυτά λειτουργίες. Ένας άλλος τομέας που επηρεάζεται από την 
επιλογή των υλικών είναι  και το αισθητικό στιλ.

6.2.2.3 Αισθητικό Στιλ και Επιλογή Χρωμάτων

 Το brief ορίζει αισθητικό στιλ τέτοιο το οποίο να ταιριάζει με τον εκάστοτε περιβάλλοντα χώρο, ο 
οποίος αναμένεται να είναι εκπαιδευτικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα.  Καθώς το σύστημα προτείνεται 
για χρήση σε επαγγελματικές, εκπαιδευτικές ή άλλες συνεδριακές εκδηλώσεις, οι οποίες απαιτούν την 
προσοχή του χρήστη κατά την διεξαγωγή τους, έγινε προσπάθεια ώστε η αισθητική του συστήματος να 
διακρίνεται από μία διακριτική κομψότητα και να περιγράφεται από μία σύγχρονη επαγγελματική αισθητική, 
αποτελώντας στοιχείο ενσωματωμένο με το περιβάλλον του και το οποίο δεν αποσπά την προσοχή του 
καθήμενου (εικόνα 6. 24). 

 Η επιλογή των χρωμάτων είναι τέτοια ώστε να καλύπτει ακριβώς τις παραπάνω απαιτήσεις.    Ωστόσο, 
τόσο ο αφρός πολυουρεθάνης όσο και τα υπόλοιπα πλαστικά στοιχεία του συστήματος θα μπορούσαν 
θεωρητικά να παραχθούν σε οποιοδήποτε χρώμα. Μπορεί επιπλέον να υποτεθεί ότι, σε περιπτώσεις 
μεγάλων συνεδριακών κέντρων με απαιτήσεις χιλίων ή περισσοτέρων καθισμάτων θα μπορούσαν να 
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κατασκευαστούν και καθιστικά συστήματα κατά παραγγελία, με χρωματικές επιλογές προσαρμοσμένες 
ακριβώς στην αισθητική του χώρου χρήσης. 

εικόνα 6.24:   Η αισθητική του συστήματος διακρίνεται από μία διακριτική κομψότητα και σύγχρονο επαγγελματικό
             ύφος

εικόνα 6.25:   Μορφολογική και Αισθητική διερεύνηση του συστήματος

 Λόγω των ζητημάτων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.2.2.2 οι δυνατότητες μορφολογικής 
διερεύνησης του συστήματος με στόχο την εύρεση κατάλληλης αισθητικής ήταν περιορισμένες. Μέρος 
των σχεδίων και της μοντελοποίησης που έγιναν κατά την μορφολογική διερεύνηση της σχεδίασης 
παραθουσιάζονται στην εικόνα 6.25. 



190

Κεφάλαιο 6ο | Προτάσεις Για Περεταίρω Εξέλιξη

6.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Η παρούσα εργασία είχε σαν εφαλτήριο σημείο της μία παρατήρηση και μία υπόθεση. Η παρατήρηση 
αφορούσε τον τρόπο διαχείρισης των συνεδριακών καθισμάτων από τους υπεύθυνους για την τοποθέτηση 
τους εργαζομένους, τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων αυτών καθώς και την αίσθηση ότι η κάθετη 
στοίβαξη καθισμάτων και η ανά μονάδα μεταφορά και τοποθέτησή τους είναι δυνητικά επιβλαβής για την 
υγεία τους. 
 Υποτέθηκε εξ΄αρχής ότι η χρήση αναδιπλούμενων δομών θα μπορούσε ενδεχομένως να παράσχει   
μία βελτιωτική λύση των δεδομένων αυτών και να οδηγήσει στην σχεδίαση συστήματος το οποίο θα 
διευκόλυνε αυτή τη διαδικασία. 
 Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα με την μέθοδο της Ανάλυσης Καθήκοντος, 
όπου παρατηρήθηκαν. καταγράφηκαν και μελετήθηκαν οι συνθήκες εργασίας των χειριστών, ενώ 
διαπιστώθηκε το εύρος των καθηκόντων τους. Κατά την διαδικασία αυτή επιβεβαιώθηκε η αρχική 
παρατήρηση, ενώ ταυτόχρονα προέκυψαν περαιτέρω στοιχεία προς διερεύνηση. Τα στοιχεία αυτά 
αφορούσαν το εύρος ύφους, απαιτήσεων και μεθόδων στους διάφορους συνεδριακούς χώρους, καθώς 
και τα κριτήρια επιλογής των συνεδριακών καθισμάτων από τους αγοραστές τους. 
 Με βάση αυτά, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε μία δεύτερη έρευνα με ερωτηματολόγια για 
την συγκέντρωση ακριβώς αυτής της απαιτούμενης πληροφορίας. Με αυτό το σκοπό πραγματοποιήθηκε 
και βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τους κανόνες, τις τεχνικές και τις μεθόδους που διέπουν τον τομέα 
διοργάνωσης συνεδρίων. 
 Ένα τρίτο επίπεδο έρευνας εστίασε στις ανάγκες των ακροατών των συνεδρίων αλλά και τις 
εργονομικές απαιτήσεις καθιστού συνολικά. Ο πρώτος κλάδος της έρευνας αυτής έγινε με ερωτηματολόγια 
που μοιράστηκαν στους ακροατές ενός συνεδρίου, ενώ ο δεύτερος κλάδος βασίστηκε σε βιβλιογραφικές 
αναφορές ανθρωπομετρικών δεδομένων και κριτικές αναλύσεις της καθιστής στάσης. 
 Πραγματοποιήθηκε επίσης έρευνα σε σχέση με την καρέκλα γενικότερα, την ιστορική της εξέλιξη 
μέσα στους αιώνες χρήσης της από τους δυτικούς πολιτισμούς και τον κοινωνικό ρόλο που έπαιξε ανά 
περιόδους και μέρχι σήμερα. Η έρευνα σε αυτόν τον τομέα ολοκληρώθηκε με έρευνα αγοράς, κατά την οποία 
μελετήθηκαν ένα σύνολο παραμέτρων, όπως οι τιμές, τα υλικά, οι τρόποι κατασκευής και αποθήκευσης 
κ.α. στον τομέα των συνεδριακών και επαγγελματικών καθισμάτων.
 Τέλος, έρευνα στον τομέα των αναδιπλούμενων δομών επιβεβαίωσε την αρχική υπόθεση και 
οδήγησε στην επιλογή των καταλληλότερων δομών προς διερεύνηση. 

 Η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό προβληματικών περιοχών και εύρους δυνατοτήτων, ο 
συνδυασμός των οποίων κατέληξε σε ένα σχεδιαστικό brief και ένα σύνολο σχεδιαστικών προδιαγραφών, 
περιορισμών και απαιτήσεων. 
 Με εφαλτήριο το δοθέν brief, ξεκίνησε η διαδικασία υλοποίησης του σχεδιασμού. Στην πορεία 
αυτής διερευνήθηκαν οι επιμέρους λύσεις των προβληματικών σημείων, όπως αυτά ορίστηκαν στις 
προδιαγραφές του brief καθώς και οι προτεινόμενες από την έρευνα αναδιπλούμενες δομές προς χρήση. 
Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε μία πρώτη φάση σχεδίασης κατά την οποία δημιουργήθηκαν τρεις 
σχεδιαστικές προτάσεις καθεμία εκ των οποίων βασιζόταν στην χρήση διαφορετικής δομής. Οι προτάσεις 
αυτές μοντελοποιήθηκαν τρισδιάστατα σε μακέτες και αξιολογήθηκαν σε σχέση με τις ιδιότητές τους και 
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τον βαθμό ικανοποίησης των ιεραρχημένων σχεδιαστικών προδιαγραφών. 
 Αυτή η αξιολόγηση οδήγησε σε μία δεύτερη φάση σχεδίασης, όπου η επιλεγμένη δομή μελετήθηκε, 
διαδικασία η οποία οδήγησε σε τρεις νέες σχεδιαστικές προτάσεις. Και σε αυτή τη φάση οι προτάσεις 
πρωτοτυποποιήθηκαν τρισδιάστατα και αξιολογήθηκαν. 
 Το τελικά επιλεχθέν προσχέδιο μελετήθηκε περαιτέρω και εξελίχθηκε. Έτσι προτάθηκε σύστημα 
καθισμάτων το οποίο μπορεί να μεταβάλει την γεωμετρία του από ανοιχτή σε κλειστή φάση, και το οποίο 
περιλαμβάνει πέντε συνεδριακά καθίσματα τα οποία μπορούν να αναπτύσσονται και να αναδιπλώνονται 
ευθύγραμμα και συγχρονισμένα. Κατ΄αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται η ανάγκη άρσης βαρών και η  ανάγκη 
χρήσης βοηθητικών εργαλείων για την ευθεία τοποθέτηση των καθισμάτων. Παράλληλα, θεωρείται ότι 
το προτεινόμενο σύστημα μειώνει κατά πολύ τις χρονικές απαιτήσεις προετοιμασίας μίας συνεδριακής 
αίθουσας, καθώς και την σωματική και ψυχική επιβάρυνση των συμμετεχόντων σε αυτή τη διαδικασία.
 Για τους παραπάνω λόγους η σχεδίαση θεωρείται επιτυχής, με βάση τις προδιαγραφές και τις 
απαιτήσεις που ορίστηκαν από το σχεδιαστικό brief.

6.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΗ

 Σε επόμενο στάδιο προτείνεται η κατασκευή πρωτοτύπου, τόσο για λόγους μορφολογικών 
βελτιώσεων, όσο κυρίως για την πραγματοποίηση αξιολόγησης από τους χρήστες. Ενδιαφέρον θα 
παρουσίαζε η πραγματοποίηση ανάλυσης καθήκοντος στην περίπτωση χρήσης του προτεινόμενου 
συστήματος. Η αντιδιαστολή των ευρημάτων αυτών με τα εκείνα που σημειώθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο 
αυτής της διπλωματικής θεωρείται ότι θα έδινε μία αναλυτικότερη εικόνα για το βαθμό επιτυχίας του 
σχεδιασθέντος συστήματος τόσο συνολικά όσο και σε επίπεδο επιμέρους λύσεων, ενώ θα παρείχε 
ενδεχομένως χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με πιθανούς τομείς βελτίωσης ή ακόμη και επανεξέτασης 
κάποιων στοιχείων. 
 Παράλληλα, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η λεπτομερής σχεδίαση πιθανών βοηθημάτων, 
εξαρτημάτων ή μεμονωμένων καθισμάτων για χρήση σε συνδυασμό με το προτεινόμενο σύστημα. 
 Σε επίπεδο μηχανικής μελέτης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ανάλυση της δομής, ώστε να 
προσδιοριστούν οι ακριβείς τριβές, ανοχές και διαστάσεις κάθε στοιχείου και έτσι ώστε να γίνουν τελικά, 
ολοκληρωμένα κατασκευαστικά σχέδια για το σύστημα, αλλά και για την επιβεβαίωση του ακριβούς 
βάρους του συστήματος. 
 Μία άλλη ενδιαφέρουσα εξέλιξη αφορά στην επανεξέταση της μορφολογίας κάποιων στοιχείων, 
όπως των ψαλιδοειδών στοιχείων, για αισθητικούς ή λειτουργικούς λόγους. Μία άλλη πιθανότητα είναι η 
αλλαγή μορφολογίας αυτών των στοιχείων με στόχο την δημιουργίας μίας δυνατής οπτικής ταυτότητας, 
για λόγους marketing και προώθησης. Σε αυτό το πλαίσιο χρήσιμη θεωρείται η πραγματοποίηση μίας 
επικεντρωμένης έρευνας αγοράς ώστε να αποφασιστεί και να σχεδιαστεί ένα πλάνο προώθησης του 
προϊόντος.  
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1. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.1 Ευρετήριο Δειγμάτων Έρευνας Αγοράς

kaleidos



1.2  ** Σημείωση

 Ρητορική λέγεται η ικανότητα χρήσης της γλώσσας με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία μίας 

ιδέας σε κάποιο κοινό και την πειθώ μέσω του προφορικού λόγου. Η λέξη “ρητορική” σχετίζεται με την λέξη 

“ρήμα” ή την “ρήση”, αυτό δηλαδή που έχει ειπωθεί, αυτό που λέγεται, και πιο συγκεκριμένα με το ρήμα “ερώ”, 

δηλαδή λέγω,  ομιλώ. Οι πέντε κανόνες της ρητορικής είναι η εφεύρεση ή η ανακάλυψη, η διαρρύθμιση, 

το στιλ, η μνήμη και η απόδοση. Η πρώτη αναφορά της τέχνης του δημόσιου λόγου προέρχεται από την 

Ιλιάδα του Ομήρου, όπου οι Αχιλλέας, Έκτορας και Οδυσσέας εγκωμιάζονται για την ικανότητά τους να 

πείθουν και να εμψυχώνουν τον στρατό τους, με τη βοήθεια του λόγου. 

 Αργότερα, με την ανάπτυξη των “Δημοκρατικών Πόλεων” η προφορική ικανότητα προσαρμόσθηκε 

στις ανάγκες της δημόσιας και πολιτικής ζωής της πόλης, η οποία περιστρεφόταν γύρω από την χρήση του 

δημόσιου λόγου ως μέσο λήψης πολιτικών και δικαστικών αποφάσεων. Η κλασσική ρητορική δηλαδή είχε 

σαν στόχο την αποτελεσματική πειθώ στον δημόσιο λόγο. 

 Μία άλλη χρήση του δημόσιου λόγου, εξυπηρετούσε την ανάπτυξη και διάδοση των φιλοσοφικών 

ιδεών και νέων θεωριών. Πολλοί από τους μεγάλους φιλοσόφους και τους σημαντικούς ηγέτες της 

εποχής, παρουσίαζαν τις σκέψεις τους ενώπιον του κοινού,  σε έναν αγώνα για δόξα, πολιτική επιρροή και 

πολιτιστική κυριαρχία. Για τον λόγο αυτό η ρητορεία συχνά αναφερόταν ως “η του λόγου τέχνη.”* Έτσι η 

ρητορική εξελίχθηκε σε μία σημαντική τέχνη που παρείχε στον γνώστη τα μέσα να πείθει το κοινό του για 

την ορθότητα των επιχειρημάτων του. 

 Στην πιο επίσημη μορφή της, η ρητορεία λάμβανε χώρα στα πλαίσια των συμποσίων. Η λέξη συμπόσιο 

προέρχεται από την Ελληνική λέξη “συνπότειν”, δηλαδή “το να πίνουμε μαζί” και πρωτοχρησιμοποιήθηκε 

για την περιγραφή εορταστικών εκδηλώσεων που περιλάμβαναν την πόση οίνου.  Κατά την αρχαιότητα, 

το συμπόσιο ήταν βασικό στοιχείο της Ελληνικής κοινωνικής δομής. Κατά την διάρκειά τους οι άνδρες που 

συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διάφορα θέματα, να υπερηφανευτούν για τα κατορθώματά 

τους ή απλώς να γιορτάσουν κάποια επιτυχία τους. Τα συμπόσια όμως συνηθέστερα διοργανώνονταν 

με αφορμή κάποια αθλητική ή θεατρική νίκη, ή για να καλωσορίσουν κάποιο νέο στον αριστοκρατικό 

κύκλο. Συχνά, κατά την διάρκεια του συμποσίου εκτυλίσσονταν και αγώνες ρητορείας. Για το λόγο αυτό τα 

συμπόσια θεωρήθηκαν ως εκδηλώσεις παρουσίασης και ανταλλαγής απόψεων. Σήμερα, το συμπόσιο έχει 
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ταυτιστεί με τα ακαδημαϊκά συνέδρια ανοικτού διαλεκτικού τύπου. 

 Επιστημονικά η σχέση μεταξύ ρητορικής και γνώσης είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο 

πολυσυζητημένα ζητήματα. Το σύγχρονο στερεότυπο που θέλει την ρητορική “κενό λόγο” προβάλλει 

μία καίρια διαφοροποίηση μεταξύ γνώσης και ρητορείας, άποψη μάλιστα με φλογερούς υποστηρικτές, 

ανάμεσά τους και ο Πλάτωνας. Βέβαια, οι αρχαίο φιλόσοφοι πίστευαν πως η ικανή χρήση της ρητορείας 

ήταν σημαντική για την ανακάλυψη της αλήθειας, καθώς παρείχε τα μέσα ταξινόμησης και αποσαφήνισης 

όλων των επιχειρημάτων. Αυτό σημαίνει πως, αν και αναγνώριζαν την διαφορά της πειθούς από την 

πραγματική γνώση, ωστόσο παραδέχονταν την συμβολή της επιχειρηματολογίας προς την ανάπτυξη και 

εξέλιξη της τελευταίας.

 Πράγματι, οι σύγχρονοι μελετητές της ρητορικής επιστήμης πιστεύουν ότι οι δύο έννοιες είναι 

αλληλένδετες και ότι δύσκολα διαχωρίζονται η μία από την άλλη, αλλά και ότι η συζήτηση βοηθά στην 

δημιουργία γνώσης. Με βάση αυτή τη θεωρία, οι σημερινοί ρητοριστές ανέπτυξαν διάφορες κοινωνικές 

φιλοσοφίες, βασικός άξονας των οποίων είναι το ότι θεωρούν την γλώσσα και την συζήτηση κύριο στοιχείο 

της ανάπτυξης της γνώσης.     

 Η διαλεκτική (ή διαλεκτική μέθοδος) είναι μία μέθοδος επιχειρηματολογίας η οποία έχει βαθιές ρίζες 

τόσο στις δυτικές όσο και ασιατικές κουλτούρες από τα αρχαία χρόνια. Οι ανατολικές κουλτούρες ανέπτυξαν 

διαφορετικά είδη διαλεκτικής λογικής από τις δυτικές, ενώ διαφορετικά είδη προέκυψαν αντίστοιχα και 

από διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Βασικές μορφές διαλεκτικής λογικής είναι η Σωκρατική, Ινδική, 

Βουδιστική, Μεσαιωνική, Εγελιανή, Μαρξιστική και Ταλμουδική.

 Η έννοια της διαλεκτικής προέρχεται από την ελληνική λέξη διαλέγομαι, που σημαίνει διεξάγω 

συζήτηση και εισήχθη πρώτα στην αρχαία Ελλάδα από τον Ζήνωνα τον Ελεάτη, έγινε όμως ευρέως 

γνωστή μέσα από το έργο του Πλάτωνα “Σωκρατικοί Διάλογοι”. Στην αρχαιότητα με την έννοια διαλεκτική 

εννοούσαν την τέχνη του να φτάνει κανείς στην αλήθεια μέσω τις σύγκρουσης αντιθέτων απόψεων. Ο 

όρος αυτός αναφέρεται ειδικότερα στη λογική αμφισβήτηση δηλαδή στην αρχική τέχνη του «διαλέγεσθαι» 

με ερωτήσεις και στη συνέχεια αποκρίσεις.

 Η τέχνη της διαλεκτικής αναπτύχθηκε μέσα από την εξάσκηση κοινού διαλόγου ανάμεσα σε δύο ή 

περισσότερες αντικρουόμενες πλευρές οι οποίες προσπαθούν να πείσουν για την ορθότητα των σκέψεών 

τους. Προαπαιτούμενο όμως για την διεξαγωγή ενός διαλόγου δύο αντιπαρατιθέμενων ή και διαφωνούντων 

πλευρών είναι η κοινή κατανόηση για το περιεχόμενο νόημα ορισμένων εννοιών.

 Στους νεότερους χρόνους ο Hegel εφάρμοσε τη Διαλεκτική, υποστηρίζοντας όμως ότι μέσω της 

εφαρμογής της μεθόδου, οι όποιες αντιφάσεις καταργούνται φτάνοντας σε κάποιο ανώτερο επίπεδο 
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αλήθειας (Σύνθεση). Αυτή η διαδικασία είναι εκείνη που κατευθύνει τελικά την ατομική σκέψη, σύμφωνα 

πάντα με την ακολουθία: «Θέση» - «Αντίθεση» - «Σύνθεση» και αυτή την διαδικασία ακολουθούν σήμερα 

όλες οι Επιστήμες στη πρόοδο της γνώσης, κυρίως στις συνεδριακές παρουσιάσεις.

 Γραμματική ονομάζεται ένα σύνολο λογικών και δομικών κανόνων οι οποίοι καθορίζουν την 

σύνθεση των προτάσεων, φράσεων και λέξεων κάθε φυσικής γλώσσας. Ο όρος αναφέρεται επιπλέον και 

στην μελέτη των κανόνων αυτών, ενώ αυτό το επιστημονικό πεδίο συμπεριλαμβάνει την μορφολογία, 

σύνταξη, φωνητική, φωνολογία, σημασιολογία κ.α. 
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2. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

2.1 ** Σημείωση

 Εργόσφαιρα ονομάζεται ο χώρος τον οποίο μπορούν να σαρώσουν τα διάφορα μέλη του ανθρώπινου 

σώματος.  

 Ζώνες Άνεσης είναι επιμέρους περιοχές στο εσωτερικό των εργοσφαιρών τις οποίες τα μέλη του 

σώματος μπορούν να σαρώσουν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Ιδιαίτερη σημασία για τον προσδιορισμό των 

ζωνών άνεσης έχουν οι Γωνίες Άνεσης, δηλαδή οι γωνίες τις οποίες οι διάφορες αρθρώσεις του ανθώπινου 

σώματος μπορούν να σχηματίσουν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Εργόσφαιρα Εμπρόσθιας Πρόσβασης Εργόσφαιρα Έκτασης Χεριών

Εργόσφαιρα Έκτασης Αγκώνων

*Πηγή εικόνων: 

http://edu.syros.aegean.gr/eclass/Εργόσφαιρες.pdf, 

Βασίλης Παπακωστόπουλος
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3. ΈΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Ερωτηματολόγιο Α: Ανάγκες Ακροατών

Σελίδα 1/2



211

Παράρτημα

Σελίδα 2/2
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Σελίδα 1/3

3.2 Ερωτηματολόγιο Β: Πρακτικές και Μέθοδοι Χειριστών
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Σελίδα 2/3

2

8. Για την ευκολότερη και ταχύτερη τοποθέτηση των καθισμάτων στην σωστή τους θέση ...
(Επιλέξτε όσες από τις παρακάτω προτάσεις συμπληρώνουν σωστά την παραπάνω πρόταση)

α. Χρησιμοποιούμε υποβοηθητικά εργαλεία (π.χ νήμα της στάθμης)

     Παρακαλώ διευκρινίστε:                                                                                                
β. Βασιζόμαστε στα μορφολογικά χαρακτιριστικά του καθίσματος (π.χ το σχήμα ή το μέγεθος της πλάτης)

     Παρακαλώ διευκρινίστε:  
γ. Χρησιμοποιούμε κάποια στοιχεία του περιβάλλοντα χώρου (π.χ σημάδια στο πάτωμα ή τον τοίχο)

      Παρακαλώ διευκρινίστε:  
δ. Χρησιμοποιούμε κάποιο άλλο σύστημα

     Παρακαλώ διευκρινίστε:  
ε. Δεν χρησιμοποιούμε κανένα βοηθητικό εργαλείο ή σύστημα, όλα γίνονται αποκλειστικά με το μάτι

9. Πόσος χρόνος μπορεί να χρειαστεί για το στήσιμο μίας αίθουσας συνεδρίου; Δώστε ελάχιστο και   
μέγιστο αριθμό ωρών:

Ελάχιστες ώρες:                                                                          Περισσότερες ώρες:

10. Δώστε τον ελάχιστο και τον μέγιστο αριθμό υπαλλήλων που διεκπεραιώνουν την διαδικασία 
στησίματος και προετοιμασίας των αιθουσών.

Ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων:                                            Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων:

11. Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι για το στήσιμο της αίθουσας...
(Επιλέξτε όσες από τις προτάσεις αληθεύουν)

α. Έχουν και άλλα καθήκοντα την ίδια στιγμή με το στήσιμο
β. Έχουν άλλα καθήκοντα πρίν ή/και μετά το στήσιμο
γ. Δέν έχουν άλλα καθήκοντα, εκτός του στησίματος και του μαζέματος των καθισμάτων

12.  Κατά την προετοιμασία ή το μάζεμα μίας αίθουσας, οι υπεύθυνοι εργαζόμενοι για την δουλειά 
αυτή...

α. Φορούν τα ρούχα που φορούν και για όλα τα άλλα καθήκοντά τους.
β. Φορούν ειδικές φόρμες εργασίας.
γ. Φορούν τα προσωπικά τους ρούχα. 
  
13. Τα καθίσματα που χρησιμοποιείτε είναι

α. Ιδιόκτητα
β. Ενοικιασμένα

Εάν στην ερώτηση 13 απαντήσατε [α] παρακαλώ, απαντήστε τις ερωτήσεις 14 - 17
Εάν στην ερώτηση 13 απαντήσατε [β] παρακαλώ, απαντήστε τις ερωτήσεις  18 - 19
Εάν στην ερώτηση 13, οι απαντήσεις [α] και [β] είναι ταυτόχρονα αληθείς, παρακαλώ απαντήστε 
κανονικά σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις.
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Σελίδα 3/3

3

14. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής;

α. Διαθέτουμε έναν τύπο καθίσματος, το οποίο χρησιμοποιούμε πάντα ως έχει
β. Διαθέτουμε έναν τύπο καθίσματος, στον οποίο επεμβαίνουμε με κάλυμμα ή άλλον τρόπο σε πιο 
     επίσημες περιπτώσεις 
     Παρακαλώ προσδιορίστε                                                                                                                                                       
γ. Διαθέτουμε διαφορετικούς τύπους καθισμάτων τα οποία εναλλάσσουμε κατά περίπτωση, ανάλογα 
με τις απαιτήσεις κάθε εκδήλωσης

15. Επιλέξαμε τα καθίσματά μας με βάση:

α. Tο κόστος
β. Tην αισθητική
γ. Tην αντοχή
δ. Tο υλικό
ε. Tην ευκολία μεταφοράς
στ. Tην ευκολία καθαριότητας
ζ. Tην ευκολία αποθήκευσης
η. Tο χρώμα
θ. Το βάρος
ι. Την άνεση
ικ. Την μάρκα ή εταιρεία παραγωγής
(Παρακαλώ επιλέξτε τους 4 σημαντικότερους παράγοντες)

16. Τα καθίσματα αποθηκεύονται...

α.  Σε αποθηκευτικό χώρο εντός του κτιρίου
β. Σε αποθηκευτικό χώρο εκτός του κτιρίου
γ. Μέσα στην αίθουσα εκδηλώσεων

17. Χρησιμοποιείτε κάποιο μέσο για τη μεταφορά των καθισμάτων από και προς την αίθουσα 
εκδηλώσεων;

α. Όχι
β. Ναι.   Παρακαλώ διευκρινίστε

Εάν στην ερώτηση 14 απαντήσατε [β] παρακαλώ, απαντήστε τις ερωτήσεις  19 - 20

18. Χρησιμοποιείτε πάντα τον ίδιο πάροχο;

α. Όχι
β. Ναι

19. Η μεταφορά των καθισμάτων γίνεται:

α. Από τον πάροχο
β. Από εσάς
γ. Από τρίτο συνεργάτη (μεσάζοντα)

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας
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3.3 Πίνακας Απαντήσεων στο Ερωτηματολόγιο Α: Ανάγκες Ακροατών

Γ. Ορατότητα  Δ. Απόσταση με  Ε. Απόσταση με   ΣΤ. Άνεση Καθίσματος Ζ. Έξοδος Η. Φύλλο 
   μπροστινό κάθισμα διπλανό κάθισμα 

01. Πολύ Καλή  Ικανοποιητική  Μικρή            3/5  Εύκολη  Γυνάικα  
02. Πολύ Καλή  Ικανοποιητική  Μικρή            3/5  Εύκολη  Γυνάικα  
03. Καλή   Ικανοποιητική  Μικρή            2/5  Εύκολη  Γυνάικα  

04. Καλή   Ικανοποιητική  Μικρή            3/5  Εύκολη  Γυνάικα  
05. Καλή   Ικανοποιητική  Μικρή            3/5  Εύκολη  Γυνάικα  
06. Πολύ Καλή  Μικρή   Πολύ Μικρή  4/5  Εύκολη  Γυνάικα  
07. Πολύ Καλή  Μικρή   Μικρή   2/5  Εύκολη  Γυνάικα    
08. Πολύ Καλή  Ικανοποιητική  Μικρή            4/5  Εύκολη  Γυνάικα  

09. Καλή   Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  4/5  Εύκολη  Γυνάικα  
10. Καλή   Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  4/5  Δύσκολη Γυνάικα  
11. Καλή   Ικανοποιητική  Πολύ Μικρή  3/5  Δύσκολη Γυνάικα  
12. Καλή   Ικανοποιητική  Μικρή            3/5  Δύσκολη Γυναίκα  
13. Καλή   Μεγάλη   Μικρή   3/5  Δύσκολη Γυνάικα  

14. Καλή   Μεγάλη   Ικανοποιητική  4/5  Εύκολη  Γυνάικα  
15. Καλή   Ικανοποιητική  Μικρή            3/5  Δύσκολη Γυναίκα  
16. Πολύ Καλή  Ικανοποιητική  Μικρή   2/5  Εύκολη  Γυνάικα  
17. Πολύ Καλή  Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  4/5  Εύκολη  Γυνάικα   
18. Καλή   Ικανοποιητική  Μικρή   3/5  Εύκολη  Γυνάικα  
19. Καλή   Ικανοποιητική  Μικρή   3/5  Εύκολη  Γυνάικα  

20. Πολύ Καλή  Μικρή   Ικανοποιητική  3/5  Εύκολη  Γυνάικα  
21. Καλή   Ικανοποιητική  Μικρή   4/5  Δύσκολη Γυνάικα  
"Διαγώνια οπτική από 
την οθόνη προβολής"
22. Καλή   Ικανοποιητική  Μικρή   2/5  Δύσκολη Γυνάικα   
23. Πολύ Καλή  Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  3/5  Δύσκολη Γυνάικα  
24. Καλή   Ικανοποιητική  Μικρή   3/5  Δύσκολη Άνδρας  
"Λοξή εικόνα"
25. Καλή   Ικανοποιητική  Μικρή            3/5  Εύκολη  Γυνάικα    

26. Καλή   Ικανοποιητική  Πολύ Μικρή  3/5  Δύσκολη Γυνάικα  
27. Καλή   Μικρή   Ικανοποιητική  4/5  Δύσκολη Γυνάικα  
28. Πολύ Καλή  Ικανοποιητική  Μικρή    3/5  Εύκολη  Γυνάικα  
29. Καλή   Μικρή   Μικρή            3/5  Εύκολη  Γυνάικα  
30. Καλή   Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  3/5  Εύκολη  Γυνάικα  

31. Πολύ Καλή  Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  3/5  Εύκολη  Γυνάικα  
32. Καλή   Ικανοποιητική  Μικρή            4/5  Εύκολη  Γυνάικα  
33. Καλή   Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  4/5  Εύκολη  Γυνάικα  
"Ψηλός Μπροστά"
34. Καλή   Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  3/5  Δύσκολη Γυνάικα  
35. Καλή   Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  3/5  Δύσκολη Γυνάικα  
36. Καλή   Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  3/5  Δύσκολη Γυνάικα  
37. Πολύ Καλή  Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  3/5  Εύκολη  Γυνάικα 
38. Καλή   Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  3/5  Εύκολη  Γυνάικα 

39. Καλή   Μικρή   Μικρή   3/5  Εύκολη  Γυνάικα 
40. Καλή   Ικανοποιητική  Μικρή   3/5  Εύκολη  Γυνάικα 
41. Μέτρια  Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  2/5  Εύκολη  Άνδρας
"λόγω απόστασης 
από την οθόνη 
προβολής και 
παρεμβολής του 
μπροστινού συνέδρου"
42. Καλή   Μεγάλη   Ικανοποιητική  5/5  Εύκολη  Άνδρας 
43. Καλή   Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  4/5  Εύκολη  Γυνάικα 
44. Πολύ Καλή  Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  5/5  Εύκολη  Γυνάικα 
45. Καλή   Ικανοποιητική  Μικρή   2/5  Εύκολη  Γυνάικα 
46. Καλή   Ικανοποιητική  Μικρή   4/5  Εύκολη  Γυνάικα 
47. Καλή   Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  2/5  Εύκολη  Γυνάικα 
48. Καλή   Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  4/5  Εύκολη  Γυνάικα 
49. Καλή   Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  3/5  Εύκολη  Γυνάικα 
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Σχόλια: 

04. "-"
05. "Θα ήθελα να υπάρχει διάδρομος και στο μέσον της αίθουσας."
06. "-"
07. "-"
08. "Το τραπεζάκι για τις σημειώσεις έχει μεγάλη κλίση και το μπλοκ αν δεν το στηρίζεις, γλιστρά και πέφτει."
09. "-"
10. "-"
11. "-"
12. "Υπάρχει τραπεζάκι για σημειώσεις, αλλά είναι μόνο για δεξιόχειρες"
13. "-"
14. "-"
15. "Θα ήθελα να ήταν πιο ψηλή η πλάτη του καθίσματος και τα τραπεζάκια σημειώσεων να είχαν πιο μικρή 
κλίση"
16. "-"
17. "-"
18. "-"
19. "-"
20. "Θα ήταν χρήσιμο υποπόδιο για τα πόδια και κάτι σαν τσέπη για να τοποθετούν οι θεατές τα πράγματά 
τους και να μην χρειάζεται να τα κρατούν."
21. "Χρειάζεται διάδρομος στο κέντρο για την ευκολότερη είσοδο και έξοδο"
22. "Δεν υπάρχει μεσαίο διάζωμα και όσοι θέλουν να βγούν από την αίθουσα πρέπει να ενοχλήσουν 
ολόκληρη την σειρά."
23. "Είναι πολύ μεγάλες οι σειρές και όποιος κάθεται στο κέντρο δεν έχει αυτονομία κινήσεων κατά την 
διάρκεια της εκδήλωσης."
24. "-"
25. "-"
26. "-"
27. "-"
28. "-"
29. "Να υπάρχει ενδιάμεσος διάδρομος, κενό με τον διπλανό και υποπόδιο"
30. "-" 
31. "Δεν είχα πού να ακουμπήσω τα προσωπικά μου αντικείμενα"
32. "Θα ήθελα η αίθουσα να έχει πιο πολύ χρώμα. Είναι πάντως σχετικά καλή (η αίθουσα)"
33. "-"
34. "Η πλάτη του καθίσματος είναι κοντή και δεν υποστηρίζει την πλάτη "
35. "-"
36. "-"
37. "Χρήση υποποδίου"
38. "-"
39. "Είναι πολύ άβολα για την μέση και την πλάτη"
40. "-"
41. "-"
42. "-"
43. "-" 
44. "-" 
45. "-" 
46. "-"
47. "Το ύψος του καθίσματος είναι κουραστικό γιατί τα πόδια είναι αρκετή ώρα κρεμασμένα. Είναι
 απαραίτητο ένα υποπόδιο που να ρυθμίζεται ανάλογα με το ύψος του ατόμου "
48. "-"
49. "

Θ. Ύψος       Ι. Υποβοήθηση
 

01. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
02. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
03. 3. 1.66 - 1.75  Όχι

04. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
05. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
06. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
07. 3. 1.66 - 1.75  Όχι  
08. 2. 1.50 - 1.65  Όχι

09. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
10. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
11. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
12. 4. 1.76 - 1.85  Όχι
13. 3. 1.66 - 1.75  Όχι

14. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
15. 4. 1.76 - 1.85  Όχι
16. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
17. 2. 1.50 - 1.65  Ναι 
  (βοηθητικό εξοπλισμό)
18. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
19. 3. 1.66 - 1.75  Όχι

20. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
21. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
22. 2. 1.50 - 1.65  Όχι 
23. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
24. 4. 1.76 - 1.85  Όχι
25. 3. 1.66 - 1.75  Όχι   

26. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
27. 4. 1.76 - 1.85  Όχι
28. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
29. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
30. 2. 1.50 - 1.65  Όχι

31. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
32. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
33. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
34. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
35. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
36. 2. 1.50 - 1.65  Όχι 
37. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
38. 2. 1.50 - 1.65  Όχι

39. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
40. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
41. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
42. 4. 1.76 - 1.85  Όχι
43. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
44. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
45. 3. 1.66 - 1.75  Όχι
46. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
47. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
48. 5. 1.86 - 1.95  Όχι
49. 2. 1.50 - 1.65  Όχι
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3.4 Πίνακας Ελέυθερων Σχολίων Κοινού στο Ερωτηματολόγιο Α: Ανάγκες Ακροατών

3.4 Κατανομή Ύψους Ερευνητικού Δείγματος Ερωτηματολογίου Α: Ανάγκες Ακροατών
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3.5 Πίνακας Απαντήσεων στο Ερωτηματολόγιο Β: Πρακτικές και Μέθοδοι Χειριστών

Ομαδα Ερωτήσεων 1
Μέγεθος Επιχείρησης

2. Συχνότητα Διοργάνωσης 3. Αριθμός Αιθουσών    4. Μέγιστη Χωρητικότητα     5. Μ.Ο Πελατών 

 1. α.    6   700    300   
 2. β.    8   300    50
 3. α.     24   1100    500
 4. α.     3   1200              250 - 350
 5. γ.     2   150    100
 6. γ.     4   2000    600  
 7. γ.    3   1000    200
 8. α.     3   300    250
 9. δ.     -   500    200

Ομάδα Ερωτήσεων 2
Μέθοδος Στησίματος και Εργασίας

6. Διατάξεις  8. Βοηθήματα Στησίματος  9. Χρόνος Στησίματος 10. Αριθμός Υπαλλήλων 11. / 12. Οι υπάλληλοι...

1. Θεατρικό/Σχολικό  γ. Περιβάλλοντας Χώρος   1 -15 h   2 - 3   β.         
              β. 
                                 
2. Π/Θεατρικό  β. Μέγεθος Πλάτης /                30 mins - 2 h  1 - 2   α. / β.     
   / Απόσταση με τα πόδια της         α. 
   καρέκλας         
   δ. Ηλεκτρονικό Μέτρο 

3. Θεατρικό/Σχολικό γ. Κέντρο αίθουσας/    1 - 8 h   1 - 12   α. /β. 
   / Γραμμές μοκέτας         α. 
   ε. Ένας υπάλληλος από κάθε 
      μερια 1ας σειράς. 

4. Θεατρικό/Ροτόντες α. γ.       2 - 3 h   1 - 10   α. / β. / γ. 
              α. 

5. Θεατρικό/Σχολικό      ε.               30 mins - 1 h   2 - 3    β.  
              α.

6. Θεατρικό/Σχολικό  β. Απόσταση πλάτης με πλάτη   1 -32 h   1 - 4   β.        
              β.

7. Θεατρικό   ε.        2 - 4 h   3 - 5   β. 
/ Κοινοβουλευτικό            β. 

8. Θεατρικό   ε.      1 - 2 h   1 - 2   α. / β.        
              γ.  

9. Θεατρικό/Ροτόντες γ. 3.                30 mins - 4 h  2 - 6   α. / β.  
              α. 

1. "Σειρές με καρέκλες, διάταξη προς το κέντρο ενδιαφέροντος της αίθουσας, 3 διαδρομές διέλευσης ενός μέτρου (αριστερά, 
      δεξιά και κέντρο), κενό 50 cm ανά σειρά διάταξης, που υπολογίζεται από πλάτη σε πλάτη καρέκλας" 
2. "Αφήνουμε αποστάσεις από το μπροστινό μέρος της αίθουσας για εύκολη πρόσβαση, και κεντρικό διάδρομο στη μέση της 
      αίθουσας."
3. "Καρέκλες στοιχισμένες αυστηρά η μία πίσω από την άλλη, και πάντα διάδρομος στο μέσον."
4. "Αποστάσεις ασφαλείας, ευθεία γραμμή, οπτική συνέπεια"
5. "Απόσταση Σειράς: Ανάμεσα στην προβολή του τελευταίου σημείου της πλάτης και του πρώτου του καθίσματος της πίσω 
      καρέκλας, κενό 15cm. Απόσταση καρέκλας: Η μία καρέκλα ακριβώς δίπλα στην άλλη, σε τέλεια ευθεία."
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7. Κανόνες Στησίματος

6. "Σειρές με καρέκλες και τραπέζια, διάταξη προς το κέντρο ενδιαφέροντος της αίθουσας, 3 διαδρομές διέλευσης ενός 
      μέτρου (αριστερά, δεξιά και κέντρο), κενό 1m ανά σειρά διάταξης, που υπολογίζεται από πλάτη σε πλάτη καρέκλας. Ανά 2 
      καρέκλες, ένα τραπέζι διάστασης 120cmx45cm"

7. "Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων το μέγεθος του Π ποικίλει. Η διεύθυνσή του αλλάζει ανάλογα με την τοποθέτηση των 
      οπτικοακουστικών μέσων. Οι καρέκλες απέχουν 15cm η μία από την άλλη και στήνονται ώστε να βλέπουν το δυνατό 
      καλύτερα στον ομιλιτή."
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3.6 Φωτογραφικό Αρχείο Χώρων και Καθισμάτων των Συμμετεχόντων Οργανισμών στην  Έρευνα 
         με Ερωτηματολόγιο, Β: Πρακτικές και Μέθοδοι Χειριστών

Αίγλη Ζαππείου 

Divanni Acropolis Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα

Hilton Athens 

Classical Athens Imperial

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
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6. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

6.1 Ιδεασμός 1ης Φάσης Σχεδίασης



222

Παράρτημα

6.2 Βασικός Τρόπος Λειτουργίας Προσχεδίου SLE 

6.3 Μοτίβο Προσχεδίου Origami
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6.4 Βασικός Τρόπος Λειτουργίας Προσχεδίου Συνδέσμων

6.5 Ιδεασμός στην φάση Εξέλιξης
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6.7 Άλλες  Όψεις 2ου Προσχεδίου Φασης Β

6.6 Άλλες Όψεις 1ου Προσχεδίου Φασης Β
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6.9 Αρχική Ιδέα Μηχανικής Λειτουργίας Τελικής Πρότασης

6.8  Άλλες  Όψεις 3ου Προσχεδίου Φασης Β
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6.10 Συγκριτική Εργονομική Μελέτη Πλάτους και Ύψους Καθίσματος

* Με τη βοήθεια του κου. Βασίλη Παπακωστόπουλου
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6.11 Μελέτη Trial and Error για τον προσδιορισμό διαμέτρου και πάχους ποδιών.

* Με τη βοήθεια του κου. Παρασκευά Παπανίκου

6.12 Υπολογισμός Βάρους Συστήματος Κατ΄εκτίμηση.

Βάρος έδρας = 1100 gr, (1)
Βάρος πλάτης κατ΄εκτίμηση = 900 gr, (2)

(1), (2) => Bάρος Κελύφους = 2000, (3) 

Βάρος Αφρού Πολυουρεθάνης κατ΄εκτίμηση = 1/2 (βαρος ABS). Tότε η επικάλυψη του καθίσματος θα έχει 
βάρος Βε = 1/2 (1700) x 2 = 1700 gr, (4) 

Βάρος δοκού μήκους 37 cm = 50 gr, (5)
Bάρος δοκού μήκους 60 cm κατ΄εκτίμηση = 100 gr, (6)

Βάρος 5 καθισμάτων = 5 x (3)+(4) = 18. 500 gr, (7)

Βάρος δομής 5 καθισμάτων = 12 x (5) + 10 x (6) = 600 + 1000 = 1. 600 gr, (8)

 Bάρος Συστήματος Κατ΄εκτίμηση = (7) + (8)  <=>

<=> Bάρος Συστήματος Κατ΄εκτίμηση = 18. 500 + 1. 600 gr <=>

<=> Bάρος Συστήματος Κατ΄εκτίμηση =  20.1 kg 
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6.13 Iδεασμός Μεταφοράς




