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Ανάλυση συνθηκών 
και περιβάλλοντος 

 

Ρόλος του μηχανικού 

Χρήση υφιστάμενων 
ή νέων εργαλείων 

Μεθοδολογίες  

Επίλυση προβλημάτων! 



 
 Υπερ-πληθυσμός 

 

• Ακόμα και στα πλέον «ήπια» 
σενάρια, προβλέπεται η 
αύξηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού σε 10 δις περί το 
2060 

• Η αύξηση είναι εκρηκτική σε 
φτωχότερες, και κοινωνικά 
υπανάπτυκτες περιοχές. Σε 
συνδυασμό με την ευκολία 
διάχυσης της πληροφορίας 
και την σχετική ευκολία 
μετακίνησης, η κατάσταση 
μπορεί γρήγορα και εύκολα 
να γίνει ασταθής 

• https://vimeo.com/1304686
14 

 
 

 

 

 

Οι τρεις μεγάλες εκρήξεις 1/3 

(Figures as per 2015-2016) 

https://vimeo.com/130468614
https://vimeo.com/130468614


 
 Μόλυνση 

• Έχουν προκληθεί μη 
αναστρέψιμες βλάβες στο 
πλανήτη –τουλάχιστον με την 
σημερινή τεχνολογία- 

• Το 2050 η μάζα από τα 
πλαστικά απορρίμματα στις 
θάλασσες, θα είναι 
μεγαλύτερη από αυτή των 
ιχθυοαποθεμάτων 

• Η ρύπανση από Microbeads 
και POP’s πρακτικά δεν 
υπάρχει τρόπος να 
αντιμετωπιστεί αυτή την 
στιγμή 

 

 

 

Οι τρεις μεγάλες εκρήξεις 2/3 

(Figures as per 2015-2016) 
Sources: https://www.ellenmacarthurfoundation.org 

www.weforum.org 
 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
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 Πληροφορία 

• Έως από 100 χρόνια η 
διαθέσιμη 
πληροφορία/γνώση 
διπλασιαζόταν κάθε 100 έτη.  

• Από το τέλος του Β’ ΠΠ ο 
ρυθμός διπλασιασμού 
επιταχύνθηκε στα 25 έτη. 

• Μέχρι πρόσφατα, ο ρυθμός 
διπλασιασμού ήταν 12 μήνες 

• Αναμένεται ότι κυρίως λόγω 
της άφιξης του ΙοΤ, πολύ 
σύντομα ο ρυθμός 
διπλασιασμού θα μειωθεί στις 
12 ώρες 

• Η τρισδιάστατη εκτύπωση θα 
μεταβάλει ριζικά τον τρόπο 
παραγωγής/μεταφοράς/καταν
άλωσης στην συντριπτική 
πλειοψηφία των κλάδων 
 

 
 

Οι τρεις μεγάλες εκρήξεις 3/3 

(Figures as per 2015-2016) 

INDUSTRY 4.0 

Sources: IBM Global Technology Services: “The toxic terabyte” 
 



 
 • Φυσικές Υποδομές σε Αστικά Περιβάλλοντα 

– Παλαιότητα υποδομών, αύξηση πληθυσμού κυρίως στις 
πόλεις, μόλυνση, ύδρευση, αποχέτευση, συγκοινωνίες, 
προστασία περιβάλλοντος 

• Περιβάλλον 
– Νερό: 48 χώρες με συνολικό πληθυσμό 3Β θα αντιμετωπίσουν 

προβλήματα έως το 2025 
– Πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης 

• Υποδομές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
– Ο χάρτης και το είδος των απαιτούμενων υποδομών που θα 

κατατάσσουν μια χώρα στις ανεπτυγμένες θα αλλάξει 
δραματικά 

– Το διαδίκτυο και οι υποδομές Π&Τ κρίσιμος παράγοντας της 
οικονομίας 

• Προσβασιμότητα στην Πληροφορία 
– Έκρηξη στο ποσό της πληροφορίας, ηλικιωμένος πληθυσμός 

 
 

Τεχνολογικές Προκλήσεις 



 
  

 

Opportunity for a global positive sum game 
Carlota Perez, 2015 



 
  

 

 Παγκοσμιοποίηση 



 
  

 

 Παγκοσμιοποίηση: Συνέπειες 

• Επαγγελματική ρύθμιση 
• Αποκλειστικότητες 
• Αυθεντίες 
• Τοπικότητα 

• Προσβασιμότητα στην 
πληροφορία και τη γνώση 

• Δυνατότητα σύγκρισης και 
επιλογών 

• Δυνατότητες 
εμπορευσιμότητας και 
προσβασιμότητας στην Αγορά 

Άρα μελετητικά/συμβουλευτικά γραφεία όπως οι AECOM, ARUP, Worley Parsons 
θα μπορούν εύκολα και φθηνά να εμπλακούν σε μικρά τοπικά έργα (;) 
 
Ταυτόχρονα όμως οι μηχανικοί επίσης θα μπορούν αντίστοιχα να εμπλακούν σε 
έργα που μέχρι σήμερα ήταν εκτός του βεληνεκούς τους, λόγω κυρίως 
τοπικότητας  



 
 • Πολύ σύντομοι κύκλοι ανάπτυξης έργων 

• Πολυπλοκότητα 
– Σύνθετα προβλήματα, πολύπλοκες λύσεις 
– Περιπλέκονται περισσότερο από τους θεσμικούς, 

περιβαλλοντικούς, πολιτικούς και ηθικούς 
περιορισμούς  

• Συστημική προσέγγιση 
– Μετάβαση από την αναλυτική σχεδίαση και τις μικρο-

ειδικότητες σε Σύνθεση πολλών και διαφορετικών 
τεχνολογιών και ειδικοτήτων 

– Ανάγκη για μεγαλύτερο εύρος 

• Συνεργασία - Επικοινωνία 
– Διεπιστημονικές ομάδες, διεσπαρμένες γεωγραφικά 

 
 

 

Ρόλος του μηχανικού το 20ΧΧ 



 
 • Έμφαση στις βασικές επιστήμες στα πρώτα έτη:  

– υπόβαθρο για την απόκτηση νέας γνώσης 

• Η επιστημονική γνώση διπλασιάζεται κάθε 10 χρόνια 

– Ο μηχανικός δεν μπορεί να διδαχθεί όλα όσα θα χρειαστεί στην 
καριέρα του στο πανεπιστήμιο 

– Το πανεπιστήμιο πρέπει να τον διδάξει πως να μαθαίνει 

– Δομές δια βίου μάθησης, MOOCs 

• Προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών 

– Εφαρμοσμένα εργαστήρια και projects στα τελευταία έτη με 
στόχο τη σύνθεση πολλών και διαφορετικών τεχνολογιών 

– Έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες σε όλες τις ειδικότητες 

– Project management 

– Καλλιέργεια των ικανοτήτων επικοινωνίας 

 
 

Συνέπειες για την εκπαίδευση του μηχανικού 



 
 • Πενταετείς κύκλοι 

σπουδών 
• 1-2 έτη υπόβαθρο 

σε βασικές 
επιστήμες, 
μαθηματικά, 
φυσική 

• 50-70 μαθήματα 
για λήψη πτυχίου: 
έμφαση σε μικρο-
ειδίκευση 

• Λείπουν:  
σύνθεση, 
επικοινωνία, 
διαχείριση 

Η εκπαίδευση του μηχανικού σήμερα στην Ελλάδα 



 
  

 
 

Το πρόγραμμα σπουδών στο ΜΙΤ 



 
 

“Engineering education must avoid the cliché of 
teaching more and more about less and less, until 
it teaches everything about nothing”  
 
National Academy of Engineering Report 

 

 
 

Η κατεύθυνση για την εκπαίδευση του μηχανικού 


