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6.1 Η δυναμική των αλλαγών στη 

βιομηχανία και τις κατασκευές 

Η τεχνολογία στην εποχή μας αλ-
λάζει με γρήγορους ρυθμούς. Στη βι-
βλιογραφία αναφέρεται ότι η χρησι-
μοποιούμενη τεχνολογία "αποσύρε-
ται" με ρυθμούς 7% το χρόνο, γεγο-
νός που σημαίνει ότι σε 10 χρόνια θα 
χρησιμοποιούμε αποκλειστικά νέα 
τεχνολογία.     
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Η τεχνολογία θεωρείται από πολ-
λούς ως κάτι το καινούργιο. Είναι 
όμως παλιά, όσο ο άνθρωπος. Λέγε-
ται ότι ο κόσμος μας έχει ζωή 5 δισε-
κατομμύρια χρόνια. Οι άνθρωποι 
βρίσκονται στη γη για 2,5 εκατομμύ-
ρια χρόνια και κατά τη διάρκεια του 
χρονικού αυτού διαστήματος έχουν 
ξεχωρίσει από τα άλλα είδη από την 
ικανότητά τους να κατασκευάζουν 
και να χρησιμοποιούν εργαλεία. Μό-
νο ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύσ-
σει και να χρησιμοποιεί τεχνολογία. 
Οι πρωτόγονοι ζούσαν σε πρωτόγο-
νες συνθήκες. Η ανάπτυξη των διά-
φορων πολιτισμών συνδέεται άμεσα 
με τα εργαλεία της αντίστοιχης χρο-
νικής περιόδου. Οι βασικές χρονικές 
περίοδοι στην ιστορία του πολιτι-
σμού της ανθρωπότητας, η λίθινη 
εποχή, η εποχή του χαλκού, η εποχή 
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του σιδήρου, έχουν τα ονόματά τους 
από τα υλικά που χρησιμοποιούσαν 
οι άνθρωποι τις αντίστοιχες περιό-
δους για να κατασκευάζουν εργαλεί-
α.  
     Η βιομηχανική επανάσταση που 
άρχισε περί το 1750 στην Αγγλία άλ-
λαξε ριζικά τον κόσμο που μετακινή-
θηκε από τη γεωργική στη βιομηχα-
νική εποχή. Χιλιάδες εργαζόμενοι 
έφυγαν από τα χωριά τους και εγκα-
ταστάθηκαν σε μεγάλες βιομηχανικές 
περιοχές. 

Οι μετακινούμενες μεταφορικές 

ταινίες του Henry Ford
1
 και ο επι-

στημονικός τρόπος διοίκησης του 

Frederic Taylor
2
 εφαρμόσθηκαν αρ-

γότερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, 
και είχαν τη δική τους συμβολή στις 
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. 
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_____________________ 
 

1 Henry Ford: Αμερικανός βιομήχα-
νος ο οποίος έφερε επανάσταση στη 
βιομηχανική παραγωγή με τις μεθό-
δους γραμμής συναρμολόγησης που 
εφάρμοσε (Κομητεία Γουέιν, Πολιτεία 
Μίσιγκαν, ΗΓΙΑ, 1863 - Ντήαρμπορν 
1947). Το 1903, μαζί με τους συνε-
ταίρους του, ίδρυσε την Εταιρεία 
Φορντ Μότορ. Το Μοντέλο Τ εμφανί-
στηκε το 1908, και το 1913 ο Φορντ 
έθεσε σε εφαρμογή την επιτυχή μέ-
θοδο παραγωγής με γραμμή συναρ-
μολόγησης. Η επιχειρηματική φιλοσο-
φία του Φορντ συνοψιζόταν στη μεί-
ωση του μοναδιαίου κόστους κάθε 
κατασκευαζόμενου αυτοκινήτου και, 
μέσω αυτής, στην αύξηση του όγκου 
των πωλήσεων. 
2 Frederic Winslow Taylor: Αμερικα-
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νός εφευρέτης και μηχανολόγος, 
γνωστός ως ο πατέρας του συστήμα-
τος οργάνωσης της εργασίας και ε-
λέγχου του χρόνου εκτέλεσης του 
έργου, το οποίο είναι γνωστό ως   
"Τεϋλορισμός". Πολλές φορές σημαί-
νει και την επιστημονική οργάνωση 
της παραγωγής. Σήμερα, αντί του 
"Τεϋλορισμού" χρησιμοποιούνται άλ-
λοι όροι, όπως: "επιστημονική οργά-
νωση" και "ορθολογική οργάνωση ερ-
γασίας". Το σύστημα ορθολογικής βι-
ομηχανικής διαχείρισης που ανέπτυξε, 
επηρέασε πρακτικώς την ανάπτυξη 
όλων των κρατών που απολαύουν των 
αγαθών της σύγχρονης βιομηχανίας 
(Φιλαδέλφεια, 1856-1915). 

Ο κάθε εργαζόμενος σύμφωνα με 
τις παραδοσιακές βιομηχανικές πρα- 
κτικές του Ford έκανε σε ένα σταθμό 
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εργασίας μια απολύτως εξειδικευμέ-
νη και επαναλαμβανόμενη εργασία. 
Τα διάφορα προϊόντα τα αποτελού-
σαν πολλά συναρμολογούμενα τμή-
ματα που γίνονταν αντικείμενο κα-
τεργασίας στους διάφορους σταθ-
μούς εργασίας. Τα επιμέρους τμήμα-
τα ενός προϊόντος μεταφέρονταν με 
μεταφορικές ταινίες από τον ένα 
σταθμό εργασίας στον επόμενο, με 
αποτέλεσμα την τελική σύνθεση του 
προϊόντος. Σύμφωνα με τις αρχές 
του Taylor καθορίζονταν η ποσότητα 
επαναλαμβανόμενης εργασίας ρου-
τίνας που έπρεπε να εκτελεσθεί από 
τον κάθε εργαζόμενο σε ένα συγκε-
κριμένο σταθμό εργασίας στη μονά-
δα του χρόνου, ώστε να παραχθεί το 
προϊόν στο πλαίσιο του κόστους 
που είχε προϋπολογισθεί. Η επιδίω-
ξη μείωσης του κόστους συνεπάγο-
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νταν πολλές φορές πίεση στους ερ-
γαζομένους. Σήμερα, στη μεταβιομη-
χανική εποχή, η επαναλαμβανόμενη 
εργασία ρουτίνας και οι επικίνδυνες 
εργασίες γίνονται από τους υπολο-
γιστές, ενώ οι εργαζόμενοι "δημι-
ουργούν" προγραμματίζοντας τους 
υπολογιστές. Η μεταβολή αυτή δημι-
ουργεί μείωση θέσεων εργασίας που 
απαιτούν χαμηλής στάθμης γνώσεις 
και δεξιότητες και εκτοπισμό των α-
ντίστοιχων εργαζομένων από τις 
παραδοσιακές βιομηχανικές θέσεις 
εργασίας. Δημιουργούνται όμως, 
όπως έχει αναφερθεί, άλλες θέσεις 
εργασίας σε άλλα σημεία του οικο-
νομικού συστήματος, που απαιτούν 
όμως υψηλότερης στάθμης γνώσεις 
και άλλες πολιτιστικές, οργανωτικές 
και εργασιακές συνθήκες. 
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Η ανάπτυξη των κατασκευών 
πρόσφερε τα απαιτούμενα κτίρια για 
εργοστάσια, για καταστήματα, για 
κατοικίες, για νοσοκομεία, για σχο-
λεία και για άλλα κτίρια προκειμένου 
να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανά-
γκες για στέγαση. Σταδιακά η τεχνο-
λογία δημιούργησε το τεχνητό περι-
βάλλον στο οποίο ζούμε. 

 Η τεχνολογία έχει ήδη μετακινήσει 
πολλές χώρες σήμερα σε ένα νέο 
στάδιο ανάπτυξης που ονομάζεται 
εποχή της πληροφόρησης. Οι βιο-
μηχανικές και οι κατασκευαστικές 
μονάδες επικεντρώνονται σήμερα σε 
άλλα σημεία. Δίνουν έμφαση στην 
επεξεργασία πληροφόρησης και τη 
συνεργασία μεταξύ εργαζομένων και 
Managers. 
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Εικόνα 6.1  Η τεχνολογία μετακινεί 
πολλές χώρες σήμερα σε ένα νέο 
στάδιο ανάπτυξης που ονομάζεται 
εποχή της πληροφόρησης. 

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά 
των σύγχρονων κατασκευαστικών 
και βιομηχανικών μονάδων είναι: 

 η ευρύτατη χρήση αυτοματισμών 
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στην παραγωγή και την επεξερ-
γασία των πληροφοριών, 

 η έντονη ζήτηση για εκπαιδευμέ-
νους τεχνίτες και μείωση των θέ-
σεων εργασίας που απαιτούν 
γνώσεις και ικανότητες χαμηλού 
επιπέδου,  

 η μείωση των διαχωριστικών 
γραμμών μεταξύ των εργαζομέ-
νων και των Managers,  

 η σταθερή ανάγκη για συνεχή εκ-
παίδευση που συνδέεται με τις νέ-
ες δραστηριότητες που συμπερι-
λαμβάνονται στις συνεχώς μετα-
βαλλόμενες απαιτήσεις των θέ-
σεων εργασίας,  

 η παραγωγή προϊόντων υψηλής 
ποιότητας που απευθύνονται σε 
όλο τον κόσμο και συνεπώς απαι-
τείται να έχουν ανάλογη ανταγωνι- 
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στικότητα,  

 η κατανάλωση μεγάλων ποσοτή-
των ενέργειας,  

 η έλλειψη δυνατότητας να προ-
σφερθεί δουλειά σε άτομα χαμη-
λής εκπαίδευσης και  

 οι νέες θέσεις εργασίας που προ-
σφέρονται και που συνδέονται με 
τις νέες τεχνολογίες.  

Η επανάσταση της εποχής της 
πληροφόρησης άρχισε με την ανα-
κάλυψη του τρανζίστορ, που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να αλλάζει 
ηλεκτρικά σήματα πολύ γρήγορα και 
φθηνά. Η τεχνολογία προόδευσε α-
κόμη ταχύτερα με τη δημιουργία των 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή των 
μικροτσίπ. Τα ολοκληρωμένα κυ-
κλώματα είναι πολύπλοκα και απαι-
τούν προσεκτική σχεδίαση, απαιτή-
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σεις που δημιούργησαν την ανάγκη 
για σχεδίαση με τη χρήση υπολογι-
στών (Computer Aided Design,CAD).  
     Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα 
δημιούργησαν την τρομακτική ανά-
πτυξη της βιομηχανίας των υπολο-
γιστών κατά το δεύτερο μισό του 
20ου αιώνα. 

6.2 Η αξιοποίηση των ανθρώπι-
νων πόρων στη βιομηχανία 
και τις κατασκευές. 

Το βασικό συστατικό που συντε-
λεί στην ανάπτυξη την εποχή της τε-
χνολογικής έκρηξης είναι οι εργαζό-
μενοι που αποτελούν το ανθρώπινο 
κεφάλαιο. Οι εργαζόμενοι παράγουν 
στη σύγχρονη εποχή όχι μόνο χρη-
σιμοποιώντας τους μυς τους, αλλά 
αξιοποιώντας κυρίως μια μεγάλη 
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ποικιλία νοητικών ικανοτήτων. Ο 
παλιός συντελεστής της παραγωγής, 
η "εργασία", αναφέρεται στους ανει-
δίκευτους εργαζομένους, ενώ ο όρος 
"ανθρώπινο κεφάλαιο" αναφέρεται 
στους μορφωμένους εργαζομένους 
και στα αποτελέσματα που προκύ-
πτουν από την εκπαίδευση. 

H γνώση και ιδιαίτερα η τεχνολο-
γική είναι ποιοτικά τόσο πολύπλοκη, 
που θα οδηγήσει σε λάθος συμπε-
ράσματα, αν θεωρήσουμε το αν-
θρώπινο κεφάλαιο ως ποσότητα. Για 
παράδειγμα η επένδυση αξίας ενός 
δολαρίου στον τομέα του ηλεκτρο-
λόγου μηχανικού είναι διαφορετική 
από την αξία της επένδυσης ενός 
δολαρίου για ανάπτυξη ικανοτήτων 
οδοντιατρικής. 
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Εικόνα 6.2  Η εκπαιδευτική επένδυση 
αξίας ενός δολαρίου στον τομέα του 
ηλεκτρολόγου μηχανικού, είναι δια-
φορετική από την εκπαιδευτική επέν-
δυση αξίας ενός δολαρίου στον τομέα 
της οδοντιατρικής. 

 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο στις πα-
ραγωγικές μονάδες μπορεί να θεω-
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ρηθεί ως μια άλλη μορφή κεφαλαίου. 
Υπάρχει ζήτηση για ανθρώπινο κε-
φάλαιο, όπως για μηχανήματα και 
κτίρια, και μπορεί να είναι αντικείμε-
νο υποτίμησης και ολοκληρωτικής 
καταστροφής. Μερικοί υποστηρίζουν 
ότι δεν θα πρέπει να γίνεται εκπαί-
δευση με χαμηλή απόδοση της ε-
πένδυσης που πραγματοποιείται.  
     Ένα θέμα που συνδέεται με την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμι-
κού είναι η απορρόφηση εκπαιδευ-
μένων ατόμων από τις αναπτυγμένες 
χώρες. Οι υψηλότερες αποδοχές 
στις αναπτυγμένες χώρες προσελ-
κύουν πολλούς εκπαιδευμένους από 
τις αναπτυσσόμενες χώρες που στε-
ρούνται των υπηρεσιών τους παρά 
το γεγονός ότι επιχορήγησαν την 
εκπαίδευση τους. Ένας εκπαιδευ-  
μένος μετανάστης σε αναπτυγμένες 
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χώρες απολαμβάνει τη διαφορά του 
χαμηλού κόστους που πλήρωσε στη 
χώρα προέλευσής του συγκριτικά με 
τις υψηλές αποδοχές του στη χώρα 
υποδοχής.  
     Ένας τρόπος αντιμετώπισης του 
προβλήματος είναι ο περιορισμός 
της επιχορήγησης της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης από τις αναπτυσσόμε-
νες χώρες. Μια άλλη άποψη υπο-
στηρίζει ότι η απορρόφηση εκπαι-
δευμένων από τις αναπτυγμένες 
χώρες δεν είναι και τόσο επιβλαβής. 
Η διακίνηση εκπαιδευμένων ατόμων 
προσφέρει μια οδό ανταλλαγής ι-
δεών που μπορεί να είναι προς όφε-
λος τόσο της χώρας προέλευσης, 
όσο και της χώρας υποδοχής.  
     Ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά 
των απαιτήσεων για τις περισσότε- 
ρες θέσεις εργασίας στον τομέα των 
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κατασκευών και των παραγωγικών 
βιομηχανικών μονάδων στη σημερι-
νή εποχή της έκρηξης της πληροφό-
ρησης και το άμεσο μέλλον είναι: 

 η εκπαίδευση στο υψηλότερο δυ-
νατό επίπεδο θα είναι βασική 
προϋπόθεση για την εξέλιξη όλων 
των εργαζομένων και την ασφά-
λεια για διατήρηση της θέσης ερ-
γασίας που κατέχουν,  

 πρόσθετη εξειδικευμένη κατάρτι-
ση ανεξάρτητα από το εκπαιδευ-
τικό επίπεδο που θα έχει ολοκλη-
ρώσει ο εκπαιδευόμενος,  

 συνεχής εκπαίδευση και κατάρτι-
ση σε όλη τη διάρκεια της εργασι-
ακής ζωής,  

 αλλαγές σε θέσεις εργασίας και 
επαγγελματικές δραστηριότητες 
αρκετές φορές κατά τη διάρκεια  
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της εργασιακής ζωής,  

 εργασία σε ομάδες και εξυπηρέ-
τηση ομαδικών στόχων παράλλη-
λα με προσωπικούς στόχους και  

 ανάληψη ευθυνών για εργασία 
ποιότητας.  

6.3 Η ενέργεια ως παράμετρος 
ανάπτυξης της βιομηχανίας    
και των κατασκευών 

Το κόστος της ενέργειας στην πα-
ραγωγική διαδικασία είναι μια βασι-
κή μεταβλητή από αυτές που συνθέ-
τουν την τιμή πώλησης της μονάδας 
των παραγόμενων προϊόντων. Φθη-
νή ενέργεια σημαίνει χαμηλότερες 
τιμές στα παραγόμενα αγαθά, αύξη-
ση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων και δυνατότητα για 
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απόκτηση των παραγόμενων προ-
ϊόντων από περισσότερους κατανα-
λωτές. Η δυνατότητα για προσφορά 
φθηνής και άφθονης ενέργειας σε 
όλες τις γεωγραφικές περιοχές μιας 
χώρας είναι αποτέλεσμα τεχνολογι-
κής και οικονομικής ανάπτυξης. Η 
παραγωγή ενέργειας κοστίζει (σε 
πρώτες ύλες, σε ώρες εργασίας, σε 
επενδύσεις, σε περιβαλλοντικές ε-
πιπτώσεις κ.ά.) και για το λόγο αυτό 
θα πρέπει να αξιοποιείται κατάλλη-
λα, ώστε να μην γίνονται ενεργειακές 
σπατάλες.  
     Η ενέργεια κινεί όλα τα συστήματα 
στο σύγχρονο κόσμο και είναι σημα-
ντικό να αντιλαμβάνεται ο μέσος άν-
θρωπος τη σχέση της με το επίπεδο 
διαβίωσης και την ανάπτυξη. Χωρίς 
την ενέργεια δεν θα ήταν δυνατή η 
λειτουργία καμιάς μορφής παραγω-

27 / 209 



γικής διαδικασίας. Ακόμη και οι 
πρωτόγονες κοινωνίες είχαν επι-
νοήσει κάποιας μορφής ενεργειακά 
συστήματα.  
     Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει 
ως αποτέλεσμα τη χρήση εργαλείων 
και μηχανών που χρησιμοποιούν ε-
νέργεια και υποκαθιστούν ώρες δύ-
σκολης και επικίνδυνης, πολλές φο-
ρές, εργασίας. Οι διάφοροι μελετητές 
και εφευρέτες βελτιώνουν με την 
πάροδο του χρόνου την τεχνολογία 
με την οποία αξιοποιείται η ενέργεια 
και δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
για αποτελεσματικότερη κάλυψη α-
ναγκών. Αυτό σημαίνει την επινόηση 
τεχνολογικών λύσεων που καλύ-
πτουν καλύτερα περισσότερες ανά-
γκες για πολλαπλάσιους ανθρώπους 
με φθηνότερα μέσα. Η διαδικασία αυ-
τή των τεχνολογικοί βελτιώσεων 
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αποτελεί σημαντικό μέρος της ανα-
πτυξιακής διαδικασίας σε μια κοινω-
νία.  
     Η σύνδεση της ενέργειας με την 
ανάπτυξη σε μια κοινωνία γίνεται εύ-
κολα αντιληπτή, αν αναλογισθεί κα-
νείς την πρόοδο του ανθρώπου από 
τη χρήση των πρώτων ενεργειακών 
συστημάτων (τα πλοία με πανιά, οι 
ανεμόμυλοι, οι ανεμογεννήτριες), 
στα περισσότερο σύγχρονα με τις 
μηχανές εσωτερικής καύσης την η-
λεκτρική και την πυρηνική ενέργεια 
κ.ά. Η ενέργεια που χρησιμοποιού-
σαν οι πρωτόγονοι πολιτισμοί ήταν 
περιορισμένη. Η χρήση της μυϊκής 
δύναμης του ανθρώπου ήταν απα-
ραίτητη σε πολλές παραγωγικές δι-
αδικασίες. Οι σύγχρονες αναπτυγμέ-
νες κοινωνίες έχουν εκμηδενίσει την 
ανάγκη για χρήση μυϊκής δύναμης 
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και αξιοποιούν τις νοητικές ικανότη-
τες του ανθρώπου στο πλαίσιο της 
τεχνολογικής ανάπτυξης.  
     Στόχος του σύγχρονου ανθρώπου 
είναι να εξασφαλίσει και να αξιο-
ποιήσει ενέργεια, ώστε να είναι δια-
θέσιμη σε μεγάλη ποσότητα, να 
μπορεί να μετατρέπεται σε κατάλλη-
λη μορφή, να μεταφέρεται και να 
αποθηκεύεται εύκολα. Μέχρι σήμερα 
έχουν προσδιορισθεί μόνο μερικές 
πηγές ενέργειας που ικανοποιούν 
όλες αυτές τις απαιτήσεις όπως για 
παράδειγμα είναι το φυσικό αέριο, ο 
άνθρακας, το πετρέλαιο, η πυρηνική 
ενέργεια και η ενέργεια που παράγε-
ται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. 
Είναι διαθέσιμες και άλλες μορφές 
ενέργειας που δεν ικανοποιούν όλες 
τις παραπάνω απαιτήσεις και οι ο-
ποίες γίνεται προσπάθεια να ανα-
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πτυχθούν όσο γίνεται περισσότερο. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκει η ηλιακή 
ενέργεια, διάφορες μορφές κινητικής 
ενέργειας στις οποίες συμπεριλαμ-
βάνεται η ενέργεια του ανέμου και 
των κυμάτων της θάλασσας, η θερ-
μική ενέργεια από τη γη, καθώς και 
αυτή που αποθηκεύεται στα νερά 
των ωκεανών. 

 

Εικόνα 6.3 Η τεχνολογική ανάπτυξη 
εξασφαλίζει φθηνή ενέργεια σε μεγά-
λες ποσότητες ακόμα και σε απόμα- 
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κρα σημεία. 

Βασικοί τομείς κατανάλωσης ενέρ-
γειας είναι: 

 η βιομηχανία η οποία χρησιμο-
ποιεί καύσιμα για να παράγει 
προϊόντα όπως χημικά, φάρμακα, 
σύνθετα βιομηχανικά προϊόντα, 
σίδηρο,  

 οι κατασκευές, τα ορυχεία, οι α-
γροτικές καλλιέργειες,  

 οι μεταφορές στις οποίες συμπε-
ριλαμβάνονται τα ιδιωτικά αυτοκί-
νητα, τα φορτηγά, τα τρένα, τα αε-
ροπλάνα, τα πλοία και  

 οι κατοικίες, τα εμπορικά κτίρια 
και τα γραφεία, όπου χρησιμοποι-
είται η ενέργεια για να εξασφαλι-
σθεί θέρμανση και ισχύ για τα 
διάφορα λειτουργικά συστήματα.  
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Η ενέργεια της τελευταίες δεκαετί-
ες αποτελεί παγκόσμιο οικονομικό 
πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια της δε-
καετίας του 1970, το εμπάργκο εκ 
μέρους των χωρών παραγωγής πε-
τρελαίου, επικέντρωσε την προσοχή 
των ανεπτυγμένων βιομηχανικά χω-
ρών και των πολιτών τους στο γεγο-
νός ότι ήταν εξαρτώμενες από τη 
Μέση Ανατολή (όπου υπάρχουν τα 
μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου) 
και όμηροι "εξωτερικών αποφάσε-
ων" προκειμένου να εξασφαλίσουν 
ενέργειες για να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες τους και να συντηρήσουν τη 
λειτουργία των οικονομιών τους. Για 
πρώτη φορά ο ανεπτυγμένος κό-
σμος άρχισε να συνειδητοποιεί στην 
πράξη πόσο επηρεάζεται το κόστος 
παραγωγής και το βιοτικό επίπεδο 
από μια ποικιλία παραμέτρων, που 
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είναι ιδιαίτερα σύνθετες στο διεθνο-
ποιημένο οικονομικό περιβάλλον.  
     Από το 1973 με την αύξηση των 
τιμών του πετρελαίου και την ενερ-
γειακή κρίση που προκλήθηκε ο κό-
σμος άρχισε να ενδιαφέρεται ιδιαίτε-
ρα για την προσφορά καυσίμων που 
επηρεάζουν καθοριστικά την καθη-
μερινή ζωή, αφού σ' αυτά στηρίζεται 
η λειτουργία σχεδόν όλων των σύγ-
χρονων παραγωγικών συστημάτων, 
άρα και των διαδικασιών ανάπτυξης 
και βελτίωσης του βιοτικού επιπέ-
δου. Παράλληλα άρχισε να εκδηλώ-
νεται ενδιαφέρον για τις επιδράσεις 
στο περιβάλλον από την κατανάλω-
ση ενέργειας σε μεγάλες ποσότητες, 
καθώς και για τους κινδύνους που 
δημιουργούνται από την εξάρτηση 
των βιομηχανικών χωρών από τις 
χώρες που αποτελούν τους προμη-
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θευτές καυσίμων. Οι νέες τεχνολογί-
ες που αναπτύσσονται σήμερα επι-
διώκεται να είναι "καθαρές" τεχνο-
λογίες και φιλικές με το περιβάλλον, 
ενώ παράλληλα προσπαθούν να 
δώσουν απαντήσεις στο πρόβλημα 
της ενεργειακής απεξάρτησης από 
συγκεκριμένους παραγωγούς με 
μείωση του ποσού της καταναλισκό-
μενης ενέργειας. Επιπλέον, εφαρμό-
ζονται και μέτρα περιορισμού της 
κατανάλωσης.  
     Μια από τις μεγαλύτερες προκλή-
σεις της σύγχρονης εποχής είναι η 
"σοφή" χρήση των ενεργειακών 
πλουτοπαραγωγικών πόρων. Πα-
ράλληλα απαιτείται συνεργασία για 
τον περιορισμό της ρύπανσης της 
ατμόσφαιρας που είναι αποτέλεσμα 
της παραγωγής και της χρήσης της 
ενέργειας. Βασική δυσμενής επί-

35 / 211 



δραση από τη ρύπανση του περι-
βάλλοντος που γίνεται κυρίως από 
την κατανάλωση καυσίμων είναι το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου*. 

_____________________ 

*Φαινόμενο του θερμοκηπίου 
(Greenhouse Effect): πρόκειται για 
σοβαρή συνέπεια της ρύπανσης του 
ατμοσφαιρικού αέρα που έχει ως απο-
τέλεσμα την αλλαγή του κλίματος της 
γης. Αέρια προερχόμενα από ανθρω-
πογενείς δραστηριότητες (βιομηχανί-
α, καύσεις, αποδασώσεις κ.λπ.) δημι-
ουργούν στα κατώτερα στρώματα της 
ατμόσφαιρας ένα πυκνό στρώμα. Το 
στρώμα αυτό των αερίων επιτρέπει 
την είσοδο των ηλιακών ακτινών (υπε-
ριώδεις) στη γήινη ατμόσφαιρα, αλλά 
εμποδίζει την έξοδο της θερμότητας 
(υπέρυθρες ακτίνες), με αποτέλεσμα 
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να επικρατούν στην επιφάνεια της γης 
συνθήκες "θερμοκηπίου " να αυξάνε-
ται δηλαδή η θερμοκρασία της ατμό-
σφαιρας. 

 
Δεν έχουν ακόμη εκτιμηθεί με βε-

βαιότητα και σε βάθος χρόνου τα 
αποτελέσματα που θα προκύψουν 
από τη συνολική αύξηση της θερμο-
κρασίας στον πλανήτη ως αποτέλε-
σμα του φαινομένου θερμοκηπίου.  
     Οι αναπτυγμένες βιομηχανικές 
χώρες είναι υπεύθυνες, στο μεγαλύ-
τερο βαθμό, για το διοξείδιο και το 
μονοξείδιο του άνθρακα που διοχε-
τεύεται στην ατμόσφαιρα. Όμως και 
η κοπή δένδρων από τα δάση για να 
χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή για 
να δημιουργηθούν καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις είναι ενέργειες που συνει-
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σφέρουν επίσης στη δημιουργία του 
φαινομένου του θερμοκηπίου.  
     Παγκόσμια επιδιώκονται αλλαγές 
ως προς τη χρήση της ενέργειας. Με 
τη βοήθεια ή όχι των κυβερνήσεων 
γίνονται συνεχώς έρευνες για τον ε-
ντοπισμό ενεργειακών πηγών που 
είναι οικονομικές στη χρήση και δεν 
ρυπαίνουν το περιβάλλον. Επίσης, 
απαιτούνται νομοθετικά κίνητρα για 
τους παραγωγούς, τους μελετητές 
και τους απλούς πολίτες που είναι 
χρήστες της ενέργειας, ώστε να "ε-
νεργούν" κατά τρόπο που να μειώ-
νεται η επιβάρυνση του περιβάλλο-
ντος και να προστατεύονται τα απο-
θέματα ενεργειακών πηγών που εξα-
ντλούνται. 
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Εικόνα 6.4  Έρευνες προσπαθούν να 
προσδιορίσουν πηγές ενέργειας που 
είναι οικονομικές στη χρήση και δεν 
ρυπαίνουν το περιβάλλον. 
 

 

Από πλευράς απασχόλησης, η 
λειτουργία των ποικίλων ενεργεια-
κών συστημάτων, η εκπόνηση ερευ-
νών και η ανάπτυξη νέων, απαιτεί 
την απασχόληση πολλών ανθρώ-
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πων με ιδιαίτερη εκπαίδευση και ι-
κανότητες. Καθώς τελειώνει ο 20ος 
αιώνας και οι άνθρωποι στον κόσμο 
αποκτούν μεγαλύτερη συνείδηση της 
ανάγκης για προστασία των ενεργει-
ακών πόρων αλλά και για προστα-
σία του περιβάλλοντος, πρόσθετοι 
εργαζόμενοι βρίσκουν απασχόληση 
στον τομέα της προστασίας και συ-
ντήρησης των πηγών ενέργειας και 
του περιβάλλοντος. Η ηλιακή ενέρ-
γεια συνεχίζει να υπόσχεται και να 
δείχνει σημαντικά σημεία ανάπτυξης 
και το ίδιο συμβαίνει με τη βιομάζα. 

 

 6.4 Το τεχνητό περιβάλλον των 
κατασκευών και της βιομηχανίας 

Οι αναπτυγμένες χώρες σήμερα 
έχουν δημιουργήσει ένα τεχνητό πε-
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ριβάλλον για τους πολίτες τους. Το 
περιβάλλον αυτό το αποτελούν οι 
διάφορες κατασκευές (κτίρια, δρόμοι, 
γέφυρες, φράγματα, εργοστάσια, μη-
χανήματα, οχήματα, προϊόντα, συ-
στήματα επικοινωνίας κ.ά.). 
     Καθώς αναπτύσσονταν η βιομη-
χανία και οι κατασκευές άλλαξαν το 
φυσικό περιβάλλον και έχουν δημι-
ουργήσει ένα τεχνητό περιβάλλον 
κατά τις επιλογές των ανθρώπων. 
Για να εξασφαλίζεται ότι οι αποφά-
σεις διαμόρφωσης του τεχνητού πε-
ριβάλλοντος θα ικανοποιούν τις α-
νάγκες του ευρύτερου δυνατού μέ-
ρους του πληθυσμού, θα πρέπει να 
συμμετέχει στις σχετικές διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων ο μεγαλύτερος 
δυνατός αριθμός πολιτών, κάτι που 
εξασφαλίζεται στις δημοκρατικές 
χώρες. Παράλληλα όμως θα πρέπει 
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οι πολίτες να είναι σε θέση να εξετά-
ζουν εναλλακτικές τεχνολογικές λύ-
σεις, ώστε να είναι ουσιαστική η 
συμμετοχή τους στη λήψη αποφά-
σεων.  
     Στο σύγχρονο κόσμο η αλληλε-
ξάρτηση των διάφορων τεχνολογι-
κών τομέων είναι ιδιαίτερα έντονη 
και θα πρέπει να εξασφαλισθεί αρ-
μονία και ισορροπία για να επιτευ-
χθεί ανάπτυξη. Όταν αναπτύχθηκε το 
πρώτο αυτοκίνητο, περίπου στις 
αρχές του αιώνα, έπρεπε να κατα-
σκευασθούν καλύτεροι δρόμοι. Οι 
δρόμοι αυτοί έπρεπε να κατασκευα-
σθούν από τη βιομηχανία των κατα-
σκευών. Με τους καλύτερους δρό-
μους άλλαξε το φυσικό περιβάλλον 
και οι μεταφορές έγιναν ταχύτερες 
και ασφαλέστερες. Η ζωή των αν-
θρώπων άρχισε να εξαρτάται από τα 
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αυτοκίνητα και τους αυτοκινητοδρό-
μους. Για να ικανοποιηθεί η αυξανό-
μενη ζήτηση για αυτοκίνητα οι βιο-
μηχανίες έπρεπε να ανοίξουν νέα 
εργοστάσια και γραφεία. 

 

Εικόνα 6.5  Στο σύγχρονο κόσμο είναι 
έντονη η αλληλεξάρτηση των διάφο-
ρων τεχνολογικών τομέων. 

Οι κατασκευές επηρεάζουν κάθε  
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κλάδο της βιομηχανίας και, αντί-
στροφα, κάθε βιομηχανικός κλάδος 
επηρεάζει τις κατασκευές. Όλα τα βι-
ομηχανικά αγαθά παράγονται και 
αποθηκεύονται σε εργοστάσια που 
κτίζονται από τους εργαζομένους 
στις κατασκευές. Αντίστοιχα τα κα-
τασκευαστικά υλικά μεταφέρονται με 
μέσα που κατασκευάζονται από διά-
φορες βιομηχανικές μονάδες.  
     Όταν όλες οι βιομηχανίες έχουν 
διαθέσιμους τους απαιτούμενους 
πλουτοπαραγωγικούς πόρους για 
νέα παραγωγικά προγράμματα, τότε 
η αντίστοιχη χώρα αναπτύσσεται και 
προοδεύει. Αυτό συμβαίνει όταν το 
παραγόμενο αποτέλεσμα είναι μεγα-
λύτερης αξίας από το κόστος των 
χρησιμοποιούμενων εισροών και 
όταν οι εργαζόμενοι απασχολούνται 
σε αληθινές και όχι πλασματικές θέ-
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σεις εργασίας.  
     Σε κοινωνίες που είναι στάσιμες 
και στις οποίες δεν γίνεται ανάπτυξη, 
έχουν προβλήματα όλοι οι παραγω-
γικοί τομείς. Όταν ένας τομέας φθίνει 
και έχει φτωχή απόδοση επηρεάζει 
σχεδόν όλους τους άλλους τομείς. 
Χωρίς χρήματα για να κατασκευα-
σθούν δρόμοι δεν υπάρχει λόγος να 
παραχθούν περισσότερα αυτοκίνητα 
ή να επινοηθούν νέοι τρόποι μετα-
φοράς υλικών. Όταν μια κοινωνία 
αναπτύσσεται είναι διαθέσιμοι πλού-
τοπαραγωγικοί πόροι για κάθε τομέ-
α. Έτσι η ανάπτυξη διευρύνεται και 
επιταχύνεται.  
     Η ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της 
πίεσης για ικανοποίηση αναγκών. 
Για παράδειγμα η παραγωγή των 
προϊόντων από μεμονωμένους τε-
χνίτες που ίσχυε ως διαδικασία πριν 
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από τη Βιομηχανική Επανάσταση εί-
χε ως αποτέλεσμα περιορισμένο α-
ριθμό αγαθών. Συχνά η ζήτηση ήταν 
μεγαλύτερη από την προσφορά και 
αυτό ήταν ένα κύριο πρόβλημα. Ο 
πληθυσμός αυξάνονταν και οι άν-
θρωποι ήθελαν περισσότερα και κα-
λύτερα προϊόντα. Η ζήτηση αυτή σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη της τε-
χνολογίας οδήγησε στο βιομηχανικό 
σύστημα παραγωγής.  
     Οι άνθρωποι άρχισαν να εγκατα-
λείπουν τις μικρές και να παράγουν 
σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες. 
Κτίσθηκαν εργοστάσια και οι μικρές 
πόλεις μεγάλωσαν. Σταδιακά χρειά-
ζονταν καλύτεροι δρόμοι, αυτοκινη-
τόδρομοι και σιδηροδρομικά δίκτυα, 
ενώ κατασκευάσθηκαν και συστήμα-
τα τροφοδοσίας με ηλεκτρισμό και 
φυσικό αέριο, καθώς και δίκτυα ύ-
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δρευσης και αποχέτευσης. Αναπτύ-
χθηκαν νέες τεχνολογίες στα μηχα-
νήματα και εργαλεία. Το φυσικό πε-
ριβάλλον, ιδιαίτερα στις πόλεις, άλ-
λαξε ως αποτέλεσμα της εξέλιξης του 
παραγωγικού συστήματος και δημι-
ουργήθηκε ένα νέο τεχνητό περιβάλ-
λον. Στο νέο σύστημα παραγωγής οι 
απασχολούμενοι αρχικά εργάζονταν 
κάτω από άσχημες συνθήκες, για 
πολλές ώρες, με χαμηλές αμοιβές και 
η δουλειά ήταν σκληρή. Ο φωτισμός 
ήταν κακός. Αργότερα, οι ενώσεις 
των εργαζομένων πίεσαν τις εταιρεί-
ες να βελτιώσουν τις συνθήκες ερ-
γασίας.  
     Σήμερα κινούμαστε στην εποχή 
της πληροφόρησης που άρχισε με 
την ανακάλυψη των υπολογιστών 
και των μικροτσίπ. Ο υπολογιστής 
επιτρέπει την ανάπτυξη ενός νέου 
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Εικόνα 6.6 

τύπου παραγωγής. Ο τύπος αυτός 
παραγωγής είναι ελαστικός και 
μπορεί γρήγορα και χωρίς μεγάλο 
κόστος να αντιδρά στις αλλαγές. Στις 
παραγωγικές μονάδες οι εργαζόμε-
νοι, ιδιαίτερα αυτοί με χαμηλού επι-
πέδου ικανότητες, αντικαθίστανται 
από τους υπολογιστές και από μη-
χανήματα που ελέγχονται από υπο-
λογιστές.  

Σήμερα ο κό-
σμος κινείται 
στην εποχή 
της πληροφό-
ρησης που άρ-
χισε με την 
ανακάλυψη 
των υπολογι-
στών και των 
μικροτσίπ. 
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Οι κατασκευές αλλάζουν επίσης. 
Νέες τεχνικές επιτρέπουν να μελε-
τώνται, να σχεδιάζονται και να κα-
τασκευάζονται κτίρια φθηνότερα. 
Επίσης, συνηθίζεται να πραγματο-
ποιούνται ολοένα και περισσότερο 
κατασκευές χαμηλού κόστους για 
κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.  
     Η νέα εποχή της πληροφόρησης 
δημιουργεί νέες προκλήσεις και ευ-
καιρίες και αλλάζει και πάλι το κοι-
νωνικό και το τεχνητό περιβάλλον 
στο οποίο ζουν οι άνθρωποι. Οι άν-
θρωποι μπορούν αν γίνουν δέκτες 
νέας πληροφόρησης από όλο σχε-
δόν τον κόσμο αμέσως με τους υπο-
λογιστές και τους δορυφόρους επι-
κοινωνιών, καθώς και με άλλα μέσα. 
Περισσότερο από ποτέ, όλοι οι άν-
θρωποι εξαρτώνται από την πληρο-
φόρηση.  
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     Η παραγωγή είναι και πάλι σημα-
ντική, όμως είναι διαφορετική. Ο α-
ριθμός των ανθρώπων που παρά-
γουν προϊόντα και κατασκευές γίνε-
ται ολοένα και μικρότερος. Οι 
Managers διαχειρίζονται την πληρο-
φόρηση για να διοικούν άλλους που 
μελετούν και σχεδιάζουν κατασκευές 
και προϊόντα, για να επιβλέπουν τις 
παραγωγικές δραστηριότητες και να 
ελέγχουν τα παραγόμενα αποτελέ-
σματα.  
     Οι Managers και οι εργαζόμενοι 
που εμπλέκονται άμεσα στην παρα-
γωγή χρησιμοποιούν τεχνολογία για 
να εκτελέσουν και να βελτιώσουν 
την εργασία τους. Η εισαγωγή διαρ-
κώς περισσότερο αποδοτικής τε-
χνολογίας στην καθημερινή πράξη 
είναι μέρος της αναπτυξιακής διαδι-
κασίας. Σήμερα χρησιμοποιείται πο-
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λύ ο όρος νέες τεχνολογίες που ση-
μαίνει τη χρήση πολύπλοκων μηχα-
νημάτων προς αντικατάσταση αν-
θρώπινης εργασίας. Η "υψηλή τε-
χνολογία" συναντάται σε όλους τους 
τομείς της παραγωγής: 

 στη μελέτη και τη σχεδίαση προ-
ϊόντων και τεχνικών έργων,  

 στον προγραμματισμό και την 
οργάνωση εργασίας,  

 στην παραγωγική διαδικασία και 
την πραγματοποίηση κατα-
σκευών και  

 στον ποιοτικό έλεγχο των παρα-
γομένων προϊόντων.  

Οι νέες τεχνολογίες:  

 βελτιώνουν την ποιότητα των 
παραγομένων προϊόντων,  

 51 / 216 



 εξοικονομούν πρώτες ύλες και υ-
λικά,  

 περιορίζουν την κατανάλωση ε-
νέργειας και  

 αυξάνουν την παραγωγικότητα.  

Νέες τεχνολογίες παράγονται κα-
θημερινά. Πολλές από αυτές αναφέ-
ρονται σε υπολογιστές, σε αυτόματα 
μηχανήματα και σε ρομπότ. Υπολο-
γίζεται ότι θα χρησιμοποιηθούν στο 
άμεσο μέλλον στα συστήματα παρα-
γωγής υπολογιστές που θα σκέπτο-
νται. Οι υπολογιστές αυτοί θα είναι 
ικανοί να εκτελούν δραστηριότητες 
ανάλογες με αυτές που εκτελούν οι 
άνθρωποι. Θα έχουν την ικανότητα 
να βλέπουν, να ακούν, να αισθάνο-
νται, ακόμη και να κάνουν λογικές 
επιλογές. Η παραγωγική διαδικασία 
θα μετακινηθεί πέρα από τα παρα-
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δοσιακά της σύνορα. Πολλοί υπο-
στηρίζουν ότι αρκετές παραγωγικές 
διαδικασίες θα είναι οικονομικότερες 
στο διάστημα λόγω της έλλειψης βα-
ρύτητας. Η νέα πραγματικότητα θα 
απαιτεί λιγότερο χειρωνακτικές ερ-
γασίες και περισσότερο νοητικές ι-
κανότητες. Ιδιαίτερα θα πρέπει να 
προετοιμασθούν ανάλογα οι νέοι.  
     Η ανάπτυξη της νέας μορφής και 
η παραγωγή με αυτοματισμούς δη-
μιουργεί αντίστροφες συνθήκες από 
αυτές που δημιούργησε η Βιομηχα-
νική Επανάσταση με τα μεγάλα βιο-
μηχανικά κέντρα και τη συγκέντρω-
ση χιλιάδων εργαζομένων σε αυτά. 
Δηλαδή δημιουργούνται συνθήκες 
που πιέζουν για αποκέντρωση της 
κοινωνίας. Η επανάσταση της πλη-
ροφόρησης και η αποκέντρωση είναι 
οι δύο όψεις του ίδιου ηλεκτρονικού 
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νομίσματος κατά τον Alvin Toffler. 
Ανάλογα θα επηρεασθεί και θα δια-
μορφωθεί το τεχνολογικό περιβάλ-
λον, τόσο στα παραγωγικά κέντρα 
όσο και στην αναπτυσσόμενη περι-
φέρεια. 

 

Εικόνα 6.7 Οι νέες τεχνολογίες δημι-
ουργούν συνθήκες για αποκέντρωση 
και "απομαζικοποίηση" της κοινωνίας. 
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6.5 Τα συστήματα επικοινωνιών 
και η ανάπτυξη 

Ακόμη και οι πρωτόγονοι άνθρω-
ποι είχαν μάθει να επικοινωνούν για 
να επιβιώνουν. Για παράδειγμα ζού-
σαν κατά ομάδες για να είναι σε θέση 
να σκοτώνουν μεγάλα ζώα για τρο-
φή και για να προστατεύονται από 
αυτά. Επίσης, με την επικοινωνία 
προειδοποιούσαν τους άλλους για 
τον επερχόμενο κίνδυνο. Σήμερα το 
ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στο 
να έχουμε άμεση πρόσβαση σε πλη-
ροφόρηση. 

Η επικοινωνία έχει πέντε βασι-
κούς στόχους: 

 να πληροφορεί,  

 να εκπαιδεύει,  

 να πείθει,  
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 να διασκεδάζει και  

 να ελέγχει.  

Όλες οι λειτουργίες της συμβάλ-
λουν καθοριστικά στην ανάπτυξη μι-
ας κοινωνίας.  
     Η τεχνολογία προσφέρει σήμερα 
δυνατότητες για άμεση πληροφόρη-
ση από όλο τον κόσμο μέσω των 
δορυφόρων. Βιβλία, υπολογιστές, 
ταινίες video βοηθούν τους καθηγη-
τές να εκπαιδεύουν αποτελεσματικό-
τερα τους μαθητές. Οι διαφημίσεις 
στον τύπο, την τηλεόραση, το ρα-
διόφωνο και στις αφίσες, προσπα-
θούν να πείσουν το καταναλωτικό 
κοινό να αγοράσει συγκεκριμένα 
προϊόντα. Γενικά όσο μεγαλύτερο εί-
ναι το πλήθος των ανθρώπων με το 
οποίο επιδιώκει ένα άτομο να επι-
κοινωνήσει, τόσο περισσότερο έχει 
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την ανάγκη για χρήση τεχνολογικών 
επικοινωνιακών μέσων.  
     Η επικοινωνία είναι μια διαδικα-
σία που διαμορφώνει αξίες και ανά-
λογο τρόπο ζωής. Το γεγονός ότι 
πωλούνται ορισμένα και όχι άλλα 
προϊόντα και κατά προέκταση ευ-
νοούνται οι παραγωγικές μονάδες 
που τα παράγουν, είναι αποτέλεσμα 
πληροφόρησης - διαφήμισης. Οι ερ-
γαζόμενοι σε αυτές τις μονάδες, οι 
άνθρωποι που έχουν επενδύσει στις 
συγκεκριμένες παραγωγικές μονά-
δες, η χώρα στην οποία είναι εγκα-
τεστημένες οι επιχειρήσεις αυτές, 
συνδέονται σημαντικά με την επικοι-
νωνία. Οι άνθρωποι σχηματίζουν 
διάφορες αντιλήψεις και παραστά-
σεις μέσω της διαδικασίας της επι-
κοινωνίας.  
     Η τεχνική σχεδίαση συνδέεται με 
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τον τομέα των επικοινωνιών. Η ανά-
πτυξη στην τεχνική σχεδίαση δίνει 
τη δυνατότητα για σημαντικές εξελί-
ξεις στο τεχνικό σχέδιο που αποτελεί 
μια διεθνή γλώσσα επικοινωνίας. 

 

Εικόνα 6.8  Η επικοινωνία είναι μια δι-
αδικασία που διαμορφώνει αξίες και 
ανάλογο τρόπο ζωής. 

 
Η σχεδίαση με τη βοήθεια υπολο-

γιστών είναι μια διαδικασία που χρη- 

58 / 218-219 



σιμοποιεί συγκεκριμένο λογισμικό 
και ένα σύστημα υπολογιστών για να 
παράγει τεχνικά σχέδια. Η σχεδίαση 
με τη βοήθεια υπολογιστών (CAD) 
έχει μια ποικιλία εφαρμογών στις ε-
πιχειρήσεις και τη βιομηχανία και 
απλοποιεί τη σχεδίαση εξασφαλίζο-
ντας ταυτόχρονα ποιότητα. 

Η επικοινωνία και η μετάδοση μη-
νυμάτων συνδέεται ιδιαίτερα με τις 
εικόνες, τη φωτογραφία και την επε-
ξεργασία τους. Η σύγχρονη τεχνολο-
γία έχει δημιουργήσει μια μεγάλη βι-
ομηχανία γύρω από τον φωτογραφι-
κό εξοπλισμό, τα φιλμ (και πιο πρό-
σφατα την ψηφιακή φωτογραφία) και 
τις διαδικασίες, ενώ απαιτούνται ι-
διαίτερη εκπαίδευση εκτός από το 
χάρισμα για την αποτελεσματική 
τους χρήση. Ακόμη, η ανάπτυξη των 
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γραφικών τεχνών, ο συνδυασμός 
τους με τις νέες τεχνολογίες και τις 
τεχνικές κατάλληλου συνδυασμού 
χρωμάτων έχουν δημιουργήσει ένα 
νέο κόσμο στο χώρο των επικοινω-
νιών και τη μετάδοση μηνυμάτων. Οι 
τρομακτικές αυτές δυνατότητες των 
σύγχρονων επικοινωνιών, δημιουρ-
γούν ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση 
των εξελίξεων και ένα νέο κόσμο.  
     Η τεχνολογία των επικοινωνιών 
χρησιμοποιείται σε όλες τις επιχει-
ρήσεις προκειμένου να είναι αντα-
γωνιστικές και να εξασφαλισθεί η 
ανάπτυξη. Στην έρευνα για τη σχεδί-
αση προϊόντων, στην παραγωγή, τις 
εφημερίδες, τις ταινίες video. Στον 
τομέα του marketing η διαφήμιση 
πρέπει να καταχωρηθεί σε διάφο-
ρους χώρους (περιοδικά, τηλεόρα-
ση, ραδιόφωνο, θέσεις για αφίσες) με 
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διαφορετικά μέσα. Αυτοί είναι ορι-
σμένοι μόνο από τους τρόπους με 
τους οποίους οι επιχειρήσεις επικοι-
νωνούν για να μπορούν να διαφημί-
ζονται, να αυξάνουν τις πωλήσεις και 
να αναπτύσσονται.  
     Οι επιδράσεις της τεχνολογίας 
των επικοινωνιών είναι περιβαλλο-
ντικές, κοινωνικές, οικονομικές και 
προσωπικές. Η τεχνολογία των επι-
κοινωνιών έχει πολλές θετικές επι-
πτώσεις στο περιβάλλον. Οι άνθρω-
ποι έχουν βαθύτερη και ευρύτερη 
γνώση των περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων ως αποτέλεσμα της πλη-
ροφόρησης. Αυτό οδηγεί σε αποφά-
σεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των αρνητικών επιπτώσεων.  
     Ο τρόπος με τον οποίο οι άν-
θρωποι ζουν, εργάζονται και διασκε-
δάζουν είναι, σε σημαντικό βαθμό, 
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και αποτέλεσμα της τεχνολογίας των 
επικοινωνιών. Υποστηρίζεται ότι η 
τηλεόραση αντικαθιστά τη ζωντανή 
επικοινωνία στην οικογένεια και α-
ποδυναμώνει την οικογενειακή συ-
νοχή. Ακόμη ότι τα εγκλήματα και η 
βία στην τηλεόραση δημιουργούν 
έλλειψη εμπιστοσύνης και επιβλα-
βείς επιδράσεις στην κοινωνική α-
νάπτυξη. Παράλληλα όμως υπάρ-
χουν και θετικά κοινωνικά αποτελέ-
σματα. Οι άνθρωποι γνωρίζουν άλ-
λες κοινωνίες και ο κόσμος γίνεται 
"ηλεκτρονικά" μια οικογένεια. Η αυ-
ξανόμενη γνώση σχετικά με τα χα-
ρακτηριστικά άλλων κοινωνιών και 
άλλων πολιτισμών μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα την ειρήνη στον κό-
σμο και καλύτερες συνθήκες διαβίω-
σης. Ακόμη η τηλεόραση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό μέσο.  

62 / 220 



     Η τεχνολογία των επικοινωνιών 
επηρεάζει την οικονομία και την πα-
ραγωγή. Οι επιχειρήσεις ανταγωνί-
ζονται για να προσελκύσουν τη θετι-
κή "ψήφο" των καταναλωτών ως 
προς τα προϊόντα τους. Οι κατανα-
λωτές είναι εκτεθειμένοι καθημερινά 
σε εκατοντάδες διαφημίσεις και με-
γάλη ποσότητα πληροφόρησης. Οι 
αποτελεσματικοί καταναλωτές θα 
πρέπει να παίρνουν τις κατάλληλες 
αποφάσεις για τον τρόπο με τον ο-
ποίο θα ξοδέψουν τα χρήματά τους.  
     Η τεχνολογική ανάπτυξη γενικά 
δημιουργεί αλλαγές ραγδαίες και συ-
νεχείς. Πολλά από τα σημερινά προ-
βλήματα είναι αποτέλεσμα του γεγο-
νότος ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν 
να παρακολουθήσουν τις αλλαγές 
που πραγματοποιούνται. Πολλοί 
υποστηρίζουν ότι η υπερβολική 
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φόρτιση με πληροφόρηση που χα-
ρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή οδη-
γεί σε ψυχολογική αποσταθεροποί-
ηση και σε αισθήματα αποξένωσης. 
Καθώς όμως συμβαίνουν οι τεχνο-
λογικές αλλαγές μαθαίνουμε και πε-
ρισσότερα σχετικά με το πώς μπο-
ρούν να βοηθηθούν οι άνθρωποι για 
να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις 
αλλαγές αυτές. 

 

6.6 Η σημασία των εισροών στις 
κατασκευές και τη βιομηχανία 

Όλα τα τεχνολογικά συστήματα 
περιλαμβάνουν εισροές, επεξεργασί-
ες, εκροές και συστήματα ελέγχου. 

Οι εισροές στις κατασκευές και 
τη βιομηχανία και γενικά στα τε-
χνολογικά συστήματα μπορούν να 
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ενταχθούν στις παρακάτω κατηγο-
ρίες: 

 εργαζόμενοι,  

 μηχανήματα και εργαλεία,  

 υλικά,  

 πληροφόρηση,  

 ενέργεια,  

 χρηματοδότηση και  

 χρόνος  

Οι πλουτοπαραγωγικοί αυτοί πό-
ροι είναι οι εισροές που χρειάζονται 
για να λειτουργεί κάθε βιομηχανία, 
κάθε σύστημα κατασκευών και κάθε 
άλλο τεχνολογικό σύστημα. 
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Εικόνα 6.9 Η υποδομή μιας χώρας 
αλλάζει με την τεχνολογική ανάπτυξη 
και συνεισφέρει στην ανταγωνιστικό-
τητα της οικονομίας και της παραγω-
γής. 

Οι εισροές αλλάζουν μορφή λόγω 
της τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι ερ-
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γαζόμενοι στη σημερινή εποχή είναι 
η περισσότερο σημαντική εισροή 
στα τεχνολογικά συστήματα. Στην 
πραγματικότητα τα τεχνολογικά συ-
στήματα είναι προϊόντα των εργαζο-
μένων, αφού οι άνθρωποι προσφέ-
ρουν τις ικανότητές τους καθώς ερ-
γάζονται εντασσόμενοι στα διάφορα 
τεχνολογικά συστήματα. 

Στις χρησιμοποιούμενες αυτές 
ικανότητες συμπεριλαμβάνονται: 

 Δημιουργικές ικανότητες για τη 
μελέτη και σχεδίαση συστημάτων 
και προϊόντων. Οι σχεδιαστές 
αναπτύσσουν ιδέες για ένα ή πε-
ρισσότερα προϊόντα και αποφα-
σίζουν για το μέγεθος, το σχήμα 
και το χρώμα που θα έχει το κάθε 
προϊόν.  
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 Οι επιστημονικές ικανότητες. Μια 
άλλη ομάδα εργαζομένων που 
αποτελούν σημαντική εισροή στα 
τεχνολογικά συστήματα είναι οι 
επιστήμονες, οι μηχανικοί και οι 
τεχνίτες που μελετούν, σχεδιά-
ζουν και κατασκευάζουν προϊό-
ντα και στοιχεία τεχνολογικών 
συστημάτων. Οι επιστήμονες πα-
ράγουν τη βασική γνώση που 
απαιτείται για να αναπτυχθούν 
προϊόντα και διαδικασίες. Η δου-
λειά των επιστημόνων αξιοποιεί-
ται από δύο κατηγορίες ειδικών, 
τους μηχανικούς και τους τεχνίτες 
οι οποίοι δημιουργούν και λει-
τουργούν τα τεχνολογικά συστή-
ματα.  

 Οι ικανότητες των εργαζομένων    
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στην παραγωγή και τις κατασκευές, 
οι οποίοι χαρακτηρίζονται γενικά ως 
ανειδίκευτοι, ημι-ειδικευμένοι ή ειδι-
κευμένοι εργαζόμενοι. Οι ανεκπαί-
δευτοι εργαζόμενοι εκτελούν εργα-
σίες που χρειάζονται ελάχιστη εκ-
παίδευση και κατάρτιση (για παρά-
δειγμα πακετάρουν προϊόντα). Οι 
εργασίες αυτές που απαιτούν χαμη-
λού επιπέδου γνώσεις και ικανότη-
τες μειώνονται με μεγάλη ταχύτητα 
όσο αναπτύσσεται μια κοινωνία. Οι 
ημι-ειδικευμένοι εργαζόμενοι εκτε-
λούν εργασίες που απαιτούν ελάχι-
στη εκπαίδευση (για παράδειγμα 
συντηρούν μηχανήματα, συναρμο-
λογούν προϊόντα και συντηρούν ε-
ξοπλισμό). Οι εργαζόμενοι αυτοί γε-
νικά καταρτίζονται ενώ εργάζονται. 
Οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι έχουν 
μακρόχρονη εκπαίδευση και κατάρ-
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τιση και εργασιακή εμπειρία. Οι ερ-
γαζόμενοι αυτοί συνήθως χρησιμο-
ποιούν συστήματα υπολογιστών, 
συνθέτουν μηχανήματα, κατασκευά-
ζουν προϊόντα που ανταποκρίνο-
νται προς τις επιθυμίες ομάδων κα-
ταναλωτών, συντηρούν πολύπλοκα 
μηχανήματα και συστήματα, εκπο-
νούν μελέτες και κάνουν σχέδια για 
την παραγωγή προϊόντων και την 
πραγματοποίηση κατασκευών.  

Μια άλλη κατηγορία εργαζομένων 
ιδρύει και διαχειρίζεται επιχειρήσεις. 
Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι οι 
Managers και οι επιχειρηματίες. Οι 
Managers οργανώνουν και κατευθύ-
νουν τη δουλειά των άλλων. Θέτουν 
στόχους, διαμορφώνουν προγράμ-
ματα εργασίας, αναθέτουν εργασία 
στις διάφορες ομάδες εργαζομένων 
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και παρακολουθούν τα αποτελέσμα-
τα που προκύπτουν. 

 

 

 

Εικόνα 6.10   

Μια άλλη κατη-
γορία εργαζομέ-
νων ιδρύει και 
λειτουργεί επι-
χειρήσεις. 

 

Οι επιχειρηματίες είναι οι άνθρω-
ποι που δημιουργούν τις επιχειρή-
σεις. Έχουν ιδέες και τη θέληση να 
αναλάβουν τον επιχειρηματικό κίν-
δυνο για να πραγματοποιηθούν.  
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     Συχνά, ένας επιχειρηματίας δια-
μορφώνει μια εταιρεία και την διευ-
θύνει στα πρώτα της βήματα. Καθώς 
η επιχείρηση μεγαλώνει, συνήθως 
προσλαμβάνει εκπαιδευμένους 
Managers για να διευθύνουν τα διά-
φορα τμήματα της επιχείρησης.  
     Οι ικανότητες του επιχειρηματία 
δεν είναι οι ίδιες με τις ικανότητες 
του Manager. Σε πολλές περιπτώ-
σεις οι επιχειρηματίες δεν είναι καλοί 
Managers των καθημερινών λειτουρ-
γιών.  
     Η τελευταία ομάδα των ατόμων 
που εμπλέκεται σε τεχνολογικά συ-
στήματα είναι οι "καταναλωτές". Οι 
καταναλωτές είναι ο λόγος για τον 
οποίο λειτουργούν τα τεχνολογικά 
συστήματα. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός 
στην αγορά και να παράγονται καλύ-
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τερα προϊόντα, είναι η ύπαρξη μορ-
φωμένων καταναλωτών που μπο-
ρούν να κάνουν συγκρίσεις ομοει-
δών τεχνολογικών προϊόντων (ως 
προς την τιμή, ποιότητα, διάρκεια 
ζωής, κόστος συντήρησης κ.ά.)  
     Τα μηχανήματα και τα εργαλεία εί-
ναι μια βασική εισροή των τεχνολο-
γικών συστημάτων. Οι άνθρωποι εί-
ναι τα μοναδικά είδη ζωντανών ορ-
γανισμών στη γη που έχουν αναπτύ-
ξει και χρησιμοποιήσει εργαλεία. 
Όσο περισσότερο αναπτυγμένη είναι 
μια κοινωνία, τόσο περισσότερο α-
ποτελεσματικά εργαλεία και μηχανή-
ματα χρησιμοποιεί. Στις αναπτυγμέ-
νες κοινωνίες είναι σήμερα διαθέσι-
μα εργαλεία και μηχανήματα σχεδόν 
για κάθε ανάγκη. 
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Εικόνα 6.11 

Όσο περισσό-
τερο ανα-
πτυγμένη εί-
ναι μια κοινω-
νία, τόσο πε-
ρισσότερο 
αποτελεσμα-
τικά εργαλεία 
και μηχανή-
ματα χρησι-
μοποιεί. 
 

 Τα υλικά που αποτελούν μια άλ-
λη εισροή τεχνολογικών συστημά-
των υπάρχουν παντού σε διαφορε-
τικά μεγέθη, σχήματα και μορφές και 
έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Τα 
υλικά γίνονται από ένα ή περισσό-
τερα από τα 96 στοιχεία που υπάρ-
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χουν στη φύση και που συνδυάζο-
νται κατάλληλα. Όλα τα υλικά έχουν 
ένα συγκεκριμένο σύνολο ιδιοτήτων 
όπως φυσικές, χημικές, μηχανικές, 
θερμικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές, 
ακουστικές, οπτικές. Οι αναπτυγμέ-
νες κοινωνίες έχουν την τεχνολογία 
και τις δυνατότητες να αξιοποιούν 
αποτελεσματικότερα τα χαρακτηρι-
στικά των διάφορων υλικών.  
     Στις εισροές συμπεριλαμβάνεται 
και η πληροφόρηση. Πληροφοριακά 
στοιχεία (data) είναι όλα τα γεγονότα 
και τα μεγέθη που συγκεντρώνονται 
και καταγράφονται από ανθρώπους 
και μηχανήματα. Τα στοιχεία είναι η 
"πρώτη ύλη" της πληροφόρησης. 
Βάση δεδομένων είναι τα στοιχεία 
που έχουν αποθηκευθεί και ταξινο-
μηθεί σε κατηγορίες για ανθρώπινη 
χρήση. Η επεξεργασία των στοιχεί-
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ων (η συλλογή, η ένταξη σε κατηγο-
ρίες και η παρουσίαση) ώστε να 
μπορούν να γίνουν κατανοητά από 
τους ανθρώπους, γίνεται σήμερα με 
μεγάλη ταχύτητα από τους υπολογι-
στές. Οι αναπτυγμένες κοινωνίες 
αναπτύσσουν πολύπλοκα και μεγά-
λα συστήματα για παραγωγή και 
"κυκλοφορία" της πληροφόρησης. 
Όσο περισσότερο αναπτυγμένη εί-
ναι μια κοινωνία, τόσο περισσότερη 
πληροφόρηση χρειάζεται να ανταλ-
λάσσεται για να μπορεί το σύστημα 
να λειτουργεί και να παραμένει ε-
νιαίο ως σύνολο.  
     Η ενέργεια ως εισροή στο τεχνο-
λογικό σύστημα. Η ύπαρξη ζωής βα-
σίζεται στη μετατροπή μιας μορφής 
ενέργειας σε άλλη. Η ενέργεια δίνει 
κίνηση στα εργοστάσια, φωτίζει και 
θερμαίνει τα σπίτια μας, δίνει κίνηση 
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στα οχήματα που χρησιμοποιούμε, 
κινεί τα συστήματα επικοινωνιών 
που διαθέτουμε, υποστηρίζει τις κα-
τασκευαστικές μας δραστηριότητες. 
Η εξασφάλιση φθηνής και άφθονης 
ενέργειας συνδέεται με το φυσικό 
πλούτο μιας χώρας, συνδέεται όμως 
και με την τεχνολογική και τη γενικό-
τερη ανάπτυξή της που της δίνει τη 
δυνατότητα να αξιοποιεί το φυσικό 
πλούτο που διαθέτει. Ακριβή ενέρ-
γεια σημαίνει επιβάρυνση του κό-
στους παραγωγής των παραγόμε-
νων προϊόντων σε μια κοινωνία και 
κατά προέκταση μείωση της αντα-
γωνιστικότητάς της, του εθνικού ει-
σοδήματος και του επιπέδου διαβί-
ωσης.  
     Η χρηματοδότηση ως εισροή τον 
τεχνολογικού συστήματος. Τα τε-
χνολογικά συστήματα απαιτούν ως 
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εισροές εργαζομένους, μηχανήματα, 
υλικά και ενέργεια. Οι εισροές αυτές 
αγοράζονται. Όλες αυτές οι αγορές 
απαιτούν χρήματα. Τα χρήματα εξα-
σφαλίζονται είτε από ένα ιδιοκτήτη, 
είτε από πολλούς επενδυτές που 
αγοράζουν μετοχές της παραγωγι-
κής μονάδας. Η ανάπτυξη έχει ως 
αποτέλεσμα κερδοφόρες επιχειρή-
σεις που δημιουργούν ενδιαφέρον 
για τους επενδυτές, νέα κέρδη, νέες 
επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, 

αύξηση μισθών, μεγαλύτερα κοινω-
νικά έσοδα, βελτίωση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών.  
     Ο χρόνος ως εισροή του τεχνολο-
γικού συστήματος. Οι άνθρωποι 
γνώριζαν πάντοτε τους χρονικούς 
περιορισμούς. Ακόμη και στις πρω-
τόγονες κοινωνίες ήξεραν ότι είχαν 
στη διάθεσή τους το χρονικό διά-
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στημα της ημέρας για να συγκε-
ντρώσουν τροφή. Στη σύγχρονη ε-
ποχή η τεχνολογική ανάπτυξη έχει 
ως αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση 
του χρόνου που απαιτείται για την 
εξασφάλιση ενός συγκεκριμένου με-
γέθους παραγωγής. Η τεχνολογική 
ανάπτυξη προβλέπεται στο άμεσο 
μέλλον να έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση του χρόνου εργασίας και την 
αύξηση του ελεύθερου χρόνου κατ' 
ανάλογο τρόπο που η ανάπτυξη της 
βιομηχανίας μείωσε το χρόνο εργα-
σίας κατά τον 20ου αιώνα. 

6.7 Η  εξέλιξη των βιομηχανικών 
και κατασκευαστικών συστη-
μάτων 

Καθώς ο τεχνολογικός πολιτισμός  

αναπτύσσεται, αναπτύσσονται πα-
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ράλληλα βελτιωμένες και περισσό-
τερο αποτελεσματικές πρακτικές. 
Ολοένα και περισσότερο χρησιμο-
ποιούνται αυτόματα, ηλεκτρονικά 
προγραμματιζόμενα μηχανήματα 
που παράγουν προϊόντα για τις α-
νάγκες κάθε ομάδας πληθυσμού και 
όχι ομοιόμορφα προϊόντα σε μεγά-
λες ποσότητες, όπως στα πρώτα 
στάδια της βιομηχανικής εποχής.  
     Η ανάπτυξη της λειτουργίας της 
παραγωγής με υπολογιστές, άλλαξε 
τις συνθήκες εργασίας. Τα προϊόντα 
μπορούν να μελετηθούν, να σχεδια-
σθούν, να δοκιμασθούν, να βελτιω-
θούν και να παραχθούν με τη χρήση 
υπολογιστή. Η σχεδίαση ενός προ-
ϊόντος μπορεί να εκφρασθεί σε 
γλώσσα υπολογιστή. Η γλώσσα αυ-
τή μπορεί κατόπιν να χρησιμοποι-
ηθεί για να ελέγχεται η λειτουργία 
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των αυτοματισμών και των μηχανη-
μάτων στην παραγωγική διαδικασία.  
     Η εξέλιξη των παραγωγικών συ-
στημάτων γίνεται από τους ανθρώ-
πους που αντιδρούν κατάλληλα σε 
προβλήματα και ευκαιρίες. Η βάση 
όλων των αναπτυξιακών προγραμ-
μάτων είναι η σαφής οριοθέτηση του 
προβλήματος και ο καθορισμός ενός 
συνόλου κριτηρίων που περιγρά-
φουν τους σκοπούς της επίλυσης. Η 
βελτίωση είναι μια διαδικασία που 
δεν τελειώνει ποτέ. 

Η παραγωγική διαδικασία περι-
λαμβάνει ένα αριθμό "σταδίων". Οι 
δραστηριότητες που προβλέπονται 
σε κάθε στάδιο βελτιώνονται ως α-
ποτέλεσμα της ανάπτυξης. Στόχος 
της αναπτυξιακής διαδικασίας είναι 
να απαιτούνται λιγότερες ώρες ερ-
γασίας, να εξασφαλίζεται μεγαλύτε-
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ρη άνεση και ασφάλεια στη δουλειά, 
να καταναλώνονται μικρότερου κό-
στους ενέργεια και πρώτες ύλες, να 
παράγονται προϊόντα καλύτερης 
ποιότητας και μικρότερου κόστους 
που θα μπορούν να αγορασθούν 
από περισσότερους καταναλωτές 
και να μην επιβαρύνεται το περιβάλ-
λον με απόβλητα.  
     Η βιομηχανία είναι ένας τομέας 
οικονομικής δραστηριότητας που 
χρησιμοποιεί πλουτοπαραγωγικούς 
πόρους και συστήματα για να παρά-
γει προϊόντα, κατασκευές και υπη-
ρεσίες με στόχο τα κέρδη. Σε κάθε 
βιομηχανία πραγματοποιείται ένας 
μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων. 
Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν 
στη σύλληψη δημιουργικών ιδεών 
και την ανάπτυξη, παραγωγή και 
προώθηση στην αγορά προϊόντων 
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που είναι αποτέλεσμα των δημιουρ-
γικών αυτών ιδεών. Οι τεχνολογικές 
δραστηριότητες συνδέουν τον ερευ-
νητή με τον καταναλωτή. 

 

Εικόνα 6.12  Η βιομηχανία των κατα-
σκευών διαμορφώνει περιοχές κατοι-
κίας που εξασφαλίζουν ποιότητα ζωής 

Για να προκύψει ένα προϊόν ή μια 
υπηρεσία πραγματοποιούνται χιλιά-
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δες δραστηριότητες. Οι δραστηριό-
τητες αυτές στις οποίες η επίδραση 
της ανάπτυξης είναι καθοριστική 
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μια 
από τις παρακάτω 5 κατηγορίες: 

 Έρευνα και ανάπτυξη. Οι δρα-
στηριότητες αυτές έχουν ως α-
ποτέλεσμα νέα ή βελτιωμένα 
προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς 
επίσης και νέες ή βελτιωμένες 
παραγωγικές διαδικασίες. Ακό-
μη, βελτίωση των τεχνικών 
προώθησης των προϊόντων και 
των υπηρεσιών στην αγορά.  

 Παραγωγή. Οι δραστηριότητες 
της κατηγορίας αυτής αναφέρο-
νται στις καθιερωμένες μεθόδους 
παραγωγής αγαθών και υπηρε-
σιών προκειμένου να προκύψουν 
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τα επιθυμητά αποτελέσματα (ε-
κροές).  

 Προώθηση των προϊόντων και 
των υπηρεσιών στην αγορά 
(Marketing). Περιλαμβάνει τις 
δραστηριότητες που έχουν στόχο 
τη διευκόλυνση της διοχέτευσης 
των προϊόντων και των υπηρε-
σιών από τους παραγωγούς 
(πους καταναλωτές.  

 Βιομηχανικές σχέσεις. Περιλαμ-
βάνει τις δραστηριότητες που α-
ναπτύσσουν μια αποτελεσματική 
εργατική δύναμη και συντηρούν 
ένα καλό κλίμα μεταξύ των εργα-
ζομένων, της επιχείρησης και του 
ευρύτερου κοινού.  

 Οικονομικά θέματα. Περιλαμβά-
νει όλες τις δραστηριότητες για 
εξασφάλιση χρημάτων, την αξιο-
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ποίηση και το λογιστικό τους έ-
λεγχο, καθώς και τις εισπράξεις. 

Ο τομέας της έρευνας επεξεργάζε-
ται τις "πρώτες ύλες" της τεχνολογί-
ας που είναι οι ανθρώπινες ιδέες. 
"Μετατρέπει" τις ιδέες του ανθρώπι-
νου μυαλού σε φυσικά προϊόντα και 
υπηρεσίες. Η ανάπτυξη χρησιμοποι-
εί γνώση που αποκτάται από την έ-
ρευνα για να προσφέρει απαντήσεις 
σε προβλήματα.  
     Η ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα 
κέρδη για τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζομένους για τους οποίους δη-
μιουργούνται προϋποθέσεις για κα-
λύτερες συνθήκες εργασίας και υψη-
λότερες αμοιβές.  
     Οι εργαζόμενοι που είναι κατάλ-
ληλοι για τις θέσεις εργασίας με τις 
πολυσύνθετες απαιτήσεις της σύγ-
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χρονης εποχής, δεν προκύπτουν κα-
τά μαγικό τρόπο. Είναι το αποτέλε-
σμα εφαρμογής κατάλληλης πολιτι-
κής που περιλαμβάνει διαδικασίες 
επιλογής και πρόσληψης προσωπι-
κού, συνεχή εκπαίδευση και κατάρ-
τιση, αλλά και ικανοποιητικές αμοι-
βές των ανθρώπων που επινοούν 
και παράγουν τα προϊόντα και εκτε-
λούν τις διάφορες λειτουργίες. 

 

6.8 Η εξέλιξη των κατασκευών και 
η ανάπτυξη 

Διακρίνουμε δύο είδη κατασκευών, 
τα κτίρια και τις κατασκευές βαριάς 
μορφής. Τα κτίρια είναι κλειστοί χώ-
ροι για να προστατεύουν ανθρώ-
πους, υλικά και εξοπλισμό. Τα κτίρια 
προσφέρουν επίσης ασφάλεια στους 
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ανθρώπους και στην κινητή τους 
περιουσία. Οι κατασκευές βαριάς 
μορφής βοηθούν την οικονομία να 
λειτουργεί αποτελεσματικά.  
     Τα κτίρια διακρίνονται σε κατοικί-
ες, σε εμπορικά και σε βιομηχανικά 
κτίρια κ.ά. Τα εμπορικά κτίρια χρη-
σιμοποιούνται για να στεγάσουν ε-
πιχειρήσεις ή κυβερνητικές δραστη-
ριότητες και μπορεί να ανήκουν είτε 
στο δημόσιο, είτε σε ιδιώτες. Τα βιο-
μηχανικά κτίρια στεγάζουν μηχανή-
ματα και διαδικασίες παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών. Πολλά 
βιομηχανικά κτίρια σχεδιάζονται και 
κτίζονται ειδικά για να (πενόσουν μια 
συγκεκριμένη βιομηχανική δραστη-
ριότητα.  
     Οι κατασκευές βαριάς μορφής 
υποστηρίζουν τα συστήματα επικοι-
νωνιών και μεταφορών και υποβοη-
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θούν την οικονομία να λειτουργεί. 
Στις κατασκευές αυτές συμπεριλαμ-
βάνονται οι αυτοκινητόδρομοι, οι σι-
δηροδρομικές γραμμές, οι διώρυγες, 
οι πύργοι μεταφοράς ενέργειας, οι 
πύργοι επικοινωνιών, τα υδροηλε-
κτρικά φράγματα, τα αεροδρόμια, τα 
λιμάνια, οι γέφυρες κ.ά. Οι βαριές αυ-
τές κατασκευές προσφέρουν διεξό-
δους για την κίνηση του νερού, των 
ανθρώπων, των αγαθών, της πλη-
ροφόρησης και της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. 
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Εικόνα 6.13  Οι κατασκευές βαριάς 
μορφής υποστηρίζουν τα συστήματα 
επικοινωνιών και μεταφορών και υπο-
βοηθούν την οικονομία να λειτουργεί. 

Η πραγματοποίηση και η συντή-
ρηση κατασκευών όλων των μορ-
φών συντελεί στην ανάπτυξη. Σε μια 
κοινωνία που ανθεί, χρησιμοποιού-
νται όλες οι κατασκευές και όλες 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Δη-
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λαδή στην περίπτωση αυτή, οι κα-
τασκευές συντηρούνται, βρίσκονται 
σε πλήρη λειτουργία και εξυπηρε-
τούν τους σκοπούς για τους οποίους 
έγιναν, καθώς επίσης διατηρούν την 
αξία τους.  
     Στις κοινωνίες που δεν παρατη- 
ρείται ανάπτυξη, δεν υπάρχει η α-
παιτούμενη αγορά και οι απαιτούμε-
νες οικονομικές δυνάμεις για να στη-
ρίξουν τη συντήρηση και την επι-
διόρθωση των κατασκευών. Χωρίς 
τις κατασκευές δεν υπάρχει οικονο-
μία και χωρίς την οικονομία δεν είναι 
δυνατό να πραγματοποιηθούν ή να 
επιδιορθωθούν κατασκευές. Έτσι 
δημιουργούνται περιοχές ή και κοι-
νωνίες υποβαθμισμένες. 
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Εικόνα 6.14  Στις κοινωνίες που δεν 
παρατηρείται ανάπτυξη, δεν υπάρχει 
η απαιτουμένη αγορά και οι απαιτού-
μενες οικονομικές δυνάμεις για να 
στηρίξουν τη συντήρηση και την επι-
διόρθωση των κατασκευών. 

Αν σε μια περιοχή υποβαθμίζο-
νται συνεχώς οι οικονομικές της 
δραστηριότητες, δεν υπάρχει τρό-
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πος να εισπραχθεί το κόστος της ε-
πιδιόρθωσης των κατασκευών. Στις 
περιοχές αυτές δεν συμφέρει τους 
επενδυτές να κατασκευάσουν ή να 
συντηρήσουν κατασκευές. Οι κοινω-
νίες συνεπώς θα πρέπει να είναι οι-
κονομικά ισχυρές για να μπορούν να 
αντιμετωπίσουν το κόστος κατα-
σκευής και συντήρησης. 

Η ανάπτυξη του πολιτισμού και οι 
μεταφορές συνδέονται στενά. Χωρίς 
τις μεταφορές οι άνθρωποι θα ήταν 
περιορισμένοι σε μια περιοχή η ο-
ποία θα ορίζονταν από την απόστα-
ση που θα μπορούσε να περπατήσει 
ένα άτομο σε κάποιο χρονικό διά-
στημα. Για παράδειγμα στις πρωτό-
γονες κοινωνίες οι άνθρωποι έπρεπε 
να κάνουν "το ταξίδι της ημέρας" 
από το μέρος που ζούσαν στις περι-
οχές συγκομιδής τροφίμων και να 
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επιστρέψουν πίσω την ίδια ημέρα.  
     Η ανάπτυξη έδωσε στους ανθρώ-
πους τη δυνατότητα να σχεδιάσουν 
και να κατασκευάσουν δρόμους, σι-
δηροδρόμους, πλοία, αεροπλάνα, 
αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομι-
κούς σταθμούς. Τα ταξίδια σήμερα 
από τη μια άκρη του κόσμου στην 
άλλη είναι δυνατό να πραγματοποι-
ηθούν όχι μόνο από τους πλούσιους 
ανθρώπους.  
     Οι μεταφορές δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για επιτάχυνση της 
ανάπτυξης και είναι τόσο σημαντικές 
ώστε έχουν γίνει μέρος του ανθρώ-
πινου πολιτισμού. Η ζωή στη σύγ-
χρονη κοινωνία είναι αδύνατη χωρίς 
ανεπτυγμένα συστήματα μεταφο-
ρών. Οι μεταφορές είναι ζωτικές 
προκειμένου να εξασφαλισθούν οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
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επιβίωση του ανθρώπου όπως είναι 
η τροφή, η στέγαση και ο ρουχισμός. 
Τα συστήματα μεταφορών επιτρέ-
πουν σ' εκατομμύρια ανθρώπους να 
μετακινούνται προς τα σημεία που 
εργάζονται, προς τις περιοχές δια-
σκέδασης και αγορών, και βοηθούν 
επίσης να διατηρούνται οι οικογένει-
ες σε επαφή. Μεγάλο μέρος του εθνι-
κού εισοδήματος των αναπτυγμένων 
χωρών συνδέεται σήμερα με τις με-
ταφορές. 

Οι μεταφορές προσφέρουν κινητι-
κότητα σε ανθρώπους και αγαθά και 
έχουν επιδράσεις στο κοινωνικό σύ-
νολο μέσω της απασχόλησης που 
προσφέρουν, αλλά και της ρύπαν-
σης του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη 
της τεχνολογίας των μεταφορών ε-
πιδιώκεται να γίνει με μείωση της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος. 
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Εικόνα 6.15  Οι μεταφορές δημιουρ-
γούν τις προϋποθέσεις για επιτάχυν-
ση της ανάπτυξης και είναι τόσο ση-
μαντικές ώστε να αποτελούν μέρος 
του ανθρώπινου πολιτισμού. 

Σε μια σύγχρονη κοινωνία ο κάθε 
άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ε-
πιλέγει από μια ποικιλία μεταφορι-
κών συστημάτων το καταλληλότερο 
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ανάλογα με το χρονικό προγραμμα-
τισμό του, τις οικονομικές του δυνα-
τότητες και τις προτιμήσεις του. Η 
δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική για τη σύγχρονη οικονομία 
και είναι αποτέλεσμα ανάπτυξης.  
     Όλα τα συστήματα μεταφορών 
χρησιμοποιούν οχήματα για να με-
τακινούν ανθρώπους και φορτία. Τα 
οχήματα εξελίσσονται με στόχο να 
εξασφαλίζουν οικονομία, άνεση και 
ασφάλεια στους μετακινούμενους 
επιβάτες. Η ανάπτυξη έχει βελτιώσει 
τα οχήματα και έχει αυξήσει την τα-
χύτητα με την οποία μετακινούνται οι 
άνθρωποι και τα φορτία. Στις ανα-
πτυγμένες κοινωνίες οι άνθρωποι 
ταξιδεύουν για διάφορους λόγους και 
συνήθως έχει μεγάλη σημασία ο 
χρόνος άφιξης. Οι ταξιδιώτες επιλέ-
γουν το συγκεκριμένο μέσο μεταφο-
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ράς ανάλογα και με το χρόνο που 
διαρκεί το ταξίδι σε συνάρτηση και 
με το κόστος του εισιτηρίου.  
     Όσο περισσότερο αναπτυγμένη 
είναι μια κοινωνία, τόσο μεγαλύτερη 
ακρίβεια εξασφαλίζεται στα μέσα με-
τακίνησης των επιβατών. Η ακρίβεια 
στην περίπτωση αυτή είναι απαίτη-
ση του γενικότερου εργασιακού συ-
στήματος και του οικονομικού περι-
βάλλοντος που χωρίς ταχύτητα και 
ακρίβεια στις μετακινήσεις δεν είναι 
δυνατό να λειτουργήσει ανταγωνι-
στικά. 

6.9 Οι προδιαγραφές και οι με-
τρήσεις στην αναπτυξιακή δι-
αδικασία. 

Η εξέλιξη των τεχνολογικών συ-
στημάτων εκφράζεται με μετρήσεις 
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και με τη βελτίωση των προβλεπό-
μενων προδιαγραφών. Οι προδια-
γραφές και οι μετρήσεις αναφέρονται 
σε αποστάσεις, σε ποσότητες, σε 
βάρος, σε θερμοκρασία, σε χρόνο, 
σε ακρίβεια συναρμογής επιμέρους 
εξαρτημάτων προϊόντων αλλά και 
στη σύνθεση ενός προϊόντος από 
επιμέρους υλικά. 

Για να περιγράψουμε κάτι στην 
παραγωγική διαδικασία θα πρέπει 
να υπάρχει ένα κοινό σύστημα ανα-
φοράς που το αποτελούν οι προδια-
γραφές. Οι προδιαγραφές οριοθε-
τούν τα παραδεκτά χαρακτηριστικά 
του προϊόντος. Μέτρηση στην παρα-
γωγική διαδικασία είναι η σύγκριση 
ενός προϊόντος με τις προδιαγρα-
φές. Για να περιγράψουμε προϊόντα 
χρησιμοποιώντας μετρήσεις, θα 
πρέπει να έχουμε για σύγκριση ένα 
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σύστημα προδιαγραφών. Με βάση 
τις προδιαγραφές που αναφέρονται 
στα διάφορα μεγέθη, η μέτρηση 
χρησιμοποιείται για να συγκριθεί η 
υπάρχουσα με την επιθυμητή κατά-
σταση. Πολλά σύγχρονα εργαλεία 
μέτρησης διαθέτουν αισθητήρια όρ-
γανα και υπολογιστές και κάνουν 
αυτόματες μετρήσεις. Η εξέλιξη και η 
ανάπτυξη παρέχουν περισσότερο 
αποτελεσματικά εργαλεία μέτρησης 
ως προς την ακρίβεια και τη χρήση 
τους.  
     Ο ποιοτικός έλεγχος στα συστή-
ματα παραγωγής εμπεριέχει τη μέ-
τρηση και συγκρίνει το παραγόμενο 
αποτέλεσμα με τις επιθυμητές προ-
διαγραφές. Ο ποιοτικός έλεγχος είναι 
μια συνεχής διαδικασία που σχεδιά-
ζεται σε προηγμένα τεχνολογικά συ-
στήματα για να εξασφαλισθεί ότι οι 
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πλουτοπαραγωγικοί πόροι χρησι-
μοποιούνται αποτελεσματικά και ότι 
οι καταναλωτές τροφοδοτούνται με 
λειτουργικά προϊόντα.  
     Ο ποιοτικός έλεγχος σε συνδυα-
σμό με τις μετρήσεις επιτρέπει στους 
ανθρώπους να επικοινωνούν και να 
ανταλλάσσουν ιδέες σχετικά με τις 
μελέτες, τις παραγγελίες υλικών, τις 
κατασκευές μηχανημάτων και την 
παραγωγή προϊόντων ελέγχοντας 
βήμα προς βήμα ιδιότητές τους και 
εξασφαλίζοντας ότι πληρούν τις επι-
θυμητές προδιαγραφές.  
     Οι αναπτυγμένες χώρες διαθέτουν 
σύστημα προδιαγραφών για όλες τις 
παραγωγικές δραστηριότητες, κα-
θώς και ανάλογα συστήματα ελέγ-
χου. Οι προδιαγραφές αυτές και τα 
συστήματα ελέγχου βελτιώνονται 
συνεχώς με στόχο να εξασφαλίσουν 
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ποιότητα, ασφάλεια, οικονομία, λει-
τουργικότητα και αισθητική στο με-
γαλύτερο δυνατό βαθμό. Η συμμετο-
χή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα έχει ως αποτέλεσμα, πλην 
άλλων, και την προσαρμογή σε ευ-
ρωπαϊκές προδιαγραφές και συστή-
ματα ελέγχου που συντελούν στην 
επιτάχυνση της ανάπτυξης της χώ-
ρας μας.  
     Η ύπαρξη προδιαγραφών και συ-
στημάτων ποιοτικού ελέγχου υψη-
λού επιπέδου είναι χαρακτηριστικό 
αναπτυγμένων χωρών και συντελεί 
στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυ-
ξη και την εύρυθμη κοινωνική λει-
τουργία. 
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6.10 Ο ανταγωνισμός στις κατα-
σκευές και τη βιομηχανία ως στοι-
χείο ανάπτυξης 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ διάφορων 
παραγωγικών μονάδων που παρά-
γουν ομοειδή προϊόντα συμβάλλει 
στη διατήρηση των τιμών προϊό-
ντων, υπηρεσιών και κατασκευών σε 
χαμηλά επίπεδα και στη βελτίωση 
της ποιότητάς τους, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας των επιχειρήσεων να 
προσελκύσουν τις προτιμήσεις των 
καταναλωτών.  
     Η τεχνολογία συνδέεται άμεσα με 
την οικονομία. Τόσο οι τεχνολογικές, 
όσο και οι οικονομικές δραστηριότη-
τες επιδιώκεται να σχεδιαστούν κατά 
τρόπο ώστε το παραγόμενο αποτέ-
λεσμα να είναι μεγαλύτερης αξίας 
από την αντίστοιχη αξία των "εισ-
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ροών" που θα έχουν χρησιμοποιηθεί 
στο οικονομικό ή το τεχνολογικό 
σύστημα.  
     Οι παραγωγικές μονάδες προ-
σπαθούν μέσω της αξιοποίησης ε-
ρευνητικών προγραμμάτων να βελ-
τιώσουν την ποιότητα των παραγό-
μενων προϊόντων, των κατασκευών, 
καθώς και των υπηρεσιών που πα-
ρέχουν και να μειώσουν και το κό-
στος παραγωγής. Με τον τρόπο αυ-
τό αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά 
τους και εξασφαλίζουν μια περισσό-
τερο ασφαλή θέση στην αγορά. Οι 
εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές 
έχουν κάθε κίνητρο να βοηθήσουν 
τις προσπάθειες αυτές, διότι έτσι ε-
ξασφαλίζουν ασφάλεια απασχόλη-
σης, μεγαλύτερους μισθούς και κα-
λύτερες συνθήκες εργασίας.  
     Οι διεργασίες αυτές για αύξηση 
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της ανταγωνιστικότητας των παρα-
γωγικών μονάδων είναι μια υπο-
χρεωτική διαδικασία στο σημερινό 
διεθνοποιημένο οικονομικό περι-
βάλλον. Η ανταγωνιστικότητα των 
διάφορων επιχειρήσεων για παρά-
δειγμα στη χώρα μας, θα πρέπει να 
είναι ανάλογη των ανταγωνιστικών 
τους στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη 
που ανήκουν στην ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά αλλά και σε άλλες χώρες στον 
κόσμο. Η πραγματικότητα αυτή του 
διεθνοποιημένου οικονομικού περι-
βάλλοντος δημιουργεί πιέσεις για 
βελτιώσεις και ανάπτυξη περισσότε-
ρο τώρα από οποιαδήποτε άλλη 
χρονική περίοδο στο παρελθόν.  
     Ο ποιοτικός έλεγχος εξασφαλίζει 
ότι τα παραγόμενα αποτελέσματα 
(προϊόντα, κατασκευές, υπηρεσίες) 
ικανοποιούν τις προδιαγραφές των 
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κατασκευαστών και τις απαιτήσεις 
των καταναλωτών στο μέγιστο δυνα-
τό βαθμό ώστε να εξασφαλίζεται α-
νταγωνιστικότητα.  
     Οι καταναλωτές, εκτός από την 
ποιότητα, συγκρίνουν και τις τιμές 
των προσφερομένων προϊόντων, 
κατασκευών και υπηρεσιών. Η τιμή 
πώλησης και η πραγματική αξία εί-
ναι δύο τελείως διαφορετικά πράγ-
ματα.  
     Η τιμή πώλησης είναι το ποσόν 
που πρέπει κανείς να πληρώσει 
προκείμενου να αγοράσει ή να χρη-
σιμοποιήσει ένα προϊόν ή μια υπη-
ρεσία. Οι αρχικές τιμές πώλησης κα-
θορίζονται από τις επιχειρήσεις και 
αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά. Πολλές φο-
ρές και προκειμένου κάποιες επιχει-
ρήσεις να εισχωρήσουν σε μια ιδιαί-
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τερα ανταγωνιστική αγορά (να απο-
κτήσουν δηλαδή την προτίμηση μιας 
σημαντικής ομάδας αγοραστών) κα-
θορίζουν, χαμηλές τιμές με την ελπί-
δα να καλύψουν τις απώλειες αργό-
τερα αυξάνοντας τις τιμές, όταν θα 
έχουν αποκτήσει την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών.  
     Η αξία ενός προϊόντος ή μιας υ-
πηρεσίας καθορίζεται γενικά από 
τους καταναλωτές. Η αξία είναι μια 
μέτρηση της σπουδαιότητας που δί-
νει ο καταναλωτής σε ένα προϊόν ή 
μια υπηρεσία και εκφράζεται με το 
μέγεθος του ποσού που έχει τη θέ-
ληση να πληρώσει για να το αγορά-
σει. Ο καταναλωτής περιμένει από 
το προϊόν που αγοράζει να του 
προσφέρει υπηρεσία και ικανοποίη-
ση ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από το 
ποσό που πληρώνει.  
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     Οι τιμές πώλησης που καθορί-
ζουν οι επιχειρήσεις σε συνδυασμό 
με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κα-
θορίζουν την ανταγωνιστικότητα ε-
νός προϊόντος, μιας κατασκευής ή 
μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Οι 
μορφωμένοι καταναλωτές θα προτι-
μήσουν εκείνα που είναι ποιοτικά 
καλύτερα και φθηνότερα. Για να είναι 
δηλαδή δυνατό να λειτουργήσει ο 
ανταγωνισμός, απαιτείται η ύπαρξη 
μορφωμένων τεχνολογικά κατανα-
λωτών.  
     Οι επιχειρήσεις που δεν είναι α-
νταγωνιστικές, που προσφέρουν 
δηλαδή προϊόντα χαμηλών ποιοτικά 
προδιαγραφών σε δυσανάλογα υ-
ψηλές τιμές πώλησης, δεν είναι δυ-
νατό να επιβιώσουν στο διεθνοποι-
ημένο οικονομικό περιβάλλον και να 
συνεχίσουν να λειτουργούν. Θα υ-
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ποχρεωθούν αργά ή γρήγορα να 
αποσυρθούν από την αγορά.  
     Η προσπάθεια των ανταγωνιζό-
μενων επιχειρήσεων να προσφέ-
ρουν ποιοτικά καλύτερα προϊόντα 
και υπηρεσίες σε χαμηλές τιμές επι-
τυγχάνοντας παράλληλα και κέρδη 
συντελεί στην ανάπτυξη. Οι επιχει-
ρήσεις επενδύουν για να ενσωμα-
τώσουν αποτελεσματικότερες μεθό-
δους και τεχνολογία σε σύγκριση με 
τους ανταγωνιστές τους που παρά-
γουν ομοειδή προϊόντα. Οι προσπά-
θειες αυτές έχουν όφελος για τους 
καταναλωτές. Η οικονομία αναπτύσ-
σεται, περισσότεροι άνθρωποι απο-
κτούν μεγαλύτερα εισοδήματα, τα 
παραγόμενα προϊόντα διατηρούνται 
σε χαμηλές συγκριτικά τιμές και α-
γοράζονται από περισσότερους κα-
ταναλωτές και γίνεται ορθολογικότερη 
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η λειτουργία του εργασιακού περι-
βάλλοντος που αναγκάζεται να λει-
τουργήσει με περισσότερο αξιοκρα-
τικά κριτήρια.  
     Η προσπάθεια για βελτίωση της 
ποιότητας και μείωση του κόστους 
των προϊόντων, κατασκευών, υπη-
ρεσιών έχει ως αποτέλεσμα και την 
παραγωγή με μεγάλη ταχύτητα νέας 
γνώσης μέσω των ερευνητικών δια-
δικασιών. 

Η γνώση αυτή οδηγεί σε ακόμη 
αποτελεσματικότερες παραγωγικές 
διαδικασίες, όπως είναι τα συστήμα-
τα μελέτης και παραγωγής με τη 
βοήθεια υπολογιστών. Οι υπολογι-
στές έχουν μειώσει το κόστος παρα-
γωγής και έχουν βελτιώσει τις δυνα-
τότητες της παραγωγής με εντυπω-
σιακό τρόπο. 
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Εικόνα 6.16  Οι υπολογιστές έχουν 
βελτιώσει τις δυνατότητες και έχουν 
μειώσει το κόστος παραγωγής. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η 
παραγωγή προϊόντων και μόνο έχει 
μικρή αξία για τις επιχειρήσεις, αν 
δεν μπορούν να πωλούν τα προϊό-
ντα αυτά στους καταναλωτές. Στην 
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προσπάθειά τους αυτή σημαντικό 
ρόλο έχουν οι διαδικασίες "προώ-
θησης" που εφαρμόζονται, οι διαδι-
κασίες δηλαδή πώλησης, διαφήμι-
σης και διανομής. Για παράδειγμα η 
διαφήμιση προσθέτει κόστος στην 
παραγωγή του προϊόντος που μετα-
φέρεται στην τιμή πωλήσεως, δηλα-
δή στους καταναλωτές. Παράλληλα 
όμως πληροφορεί τους καταναλωτές 
για το προϊόν, τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά του και την τιμή στην οποία 
διατίθεται. Έτσι, συντελεί στην αύξη-
ση του όγκου πωλήσεων του προϊό-
ντος και παράλληλα δημιουργεί δυ-
νατότητες ακόμη και για μείωση της 
τιμής πώλησης. Αν το προϊόν μετά 
την παραγωγή του έμενε αποθηκευ-
μένο στους χώρους της παραγωγι-
κής μονάδας, δύσκολα θα το ανακά-
λυπταν οι καταναλωτές, ακόμη και 
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αν τους ήταν απαραίτητο και το επι-
ζητούσαν.  
     Ακόμη, οι διαδικασίες που εφαρ-
μόζονται για να μεταφερθεί το προ-
ϊόν από τα σημεία της παραγωγής 
του και να φθάσει στα καταστήματα 
και τα άλλα σημεία πώλησης, ώστε 
να είναι εύκολα διαθέσιμο στον κα-
ταναλωτή και να το "ψηφίσει" επιλέ-
γοντάς το μεταξύ άλλων ανταγωνι-
ζομένων προϊόντων, συντελούν επί-
σης στην ανάπτυξη. Οι αναπτυγμέ-
νες κοινωνίες διαθέτουν συστήματα 
που τροφοδοτούν τους καταναλωτές 
με πλούτο προϊόντων, σε αντίθεση 
με τις αναπτυσσόμενες κοινωνίες 
στις οποίες παρατηρούνται, συγκρι-
τικά, ελλείψεις, λιγότερη ποικιλία και 
δυσκαμψία στη λειτουργία των αγο-
ρών. 
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6.11 Η Εξέλιξη των εργαλείων και 
μηχανημάτων 

Η εκπαίδευση με στόχο να μπο-
ρούν οι άνθρωποι να σχεδιάζουν, να 
κατασκευάζουν και να χρησιμοποι-
ούν ολοένα και αποτελεσματικότερα 
εργαλεία και μηχανήματα, προσφέ-
ρει το θεμέλιο της τεχνολογικής και 
της γενικότερης ανάπτυξης. Μέσω 
της χρήσης εργαλείων και μηχανη-
μάτων έχουμε στη διάθεσή μας προ-
ϊόντα και κτίρια, δρόμους και οχήμα-
τα για ταξίδια, μέσα επικοινωνίας, 
μηχανήματα παραγωγής και εξοικο-
νόμησης ενέργειας.  
     Τα εργαλεία και τα μηχανήματα 
μπορούν να κάνουν τη ζωή μας κα-
λύτερη αλλά και να δημιουργήσουν 
προβλήματα. Η πρόκληση που αντι-
μετωπίζει ο άνθρωπος είναι να σχε-
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διάζει και να χρησιμοποιεί εργαλεία 
και μηχανήματα με περίσκεψη.  
     Σήμερα είναι διαθέσιμα χιλιάδες 
εργαλεία και μηχανήματα και ο μέ-
σος άνθρωπος είναι αδύνατο να εκ-
παιδευθεί σε όλα αυτά, πολύ περισ-
σότερο όταν οι τεχνολογικές αλλαγές 
είναι ραγδαίες με αποτέλεσμα να κα-
ταργούνται και να εισάγονται νέα ερ-
γαλεία και μηχανήματα με ταχύτα-
τους ρυθμούς. Για το λόγο αυτό η 
σύγχρονη εκπαίδευση επικεντρώνε-
ται σε διαδικασίες και πλαίσια που 
μπορούν να εφαρμοσθούν σε κάθε 
περίπτωση. Με την εκπαίδευση αυτή 
ο μέσος χρήστης είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει το κατά περίπτωση 
πρόβλημα επιλέγοντας το κατάλλη-
λο εργαλείο και μηχάνημα και ακο-
λουθώντας τις οδηγίες χρήσης. Αντί-
θετα, τα άτομα που είναι εκπαιδευ-
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μένα κατά "στενό" εξειδικευμένο 
τρόπο στη χρήση συγκεκριμένων 
μόνο εργαλείων και μηχανών, παγι-
δεύονται και δεν έχουν την ευρύτητα 
σκέψης και οριζόντων που απαιτεί-
ται για να μπορούν να παρακολου-
θούν αποτελεσματικά τις εξελίξεις. 

Τα εργαλεία και τα μηχανήματα 
ταξινομούνται σε 3 βασικές κατηγο-
ρίες ανάλογα με την επεξεργασία 
που πραγματοποιούν. 

Μηχανήματα και εργαλεία για: 

 επεξεργασία υλικών,  

 λειτουργίες σχετικά με την παρα-
γωγή ενέργειας και  

 επεξεργασία πληροφοριών.  

Στα εργαλεία και τα μηχανήματα 
επεξεργασίας υλικών περιλαμβάνο-
νται αυτά που χρησιμοποιούνται για 
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κοπή υλικών, για διαμόρφωση σχή-
ματος και οπών, για πλάνισμα, για 
πριόνισμα, για τόρνευση κ.ά.  
     Στα εργαλεία και μηχανήματα ε-
πεξεργασίας ενέργειας ανήκουν αυτά 
που μετατρέπουν μια μορφή ενέρ-
γειας σε άλλη (για παράδειγμα την 
ηλιακή σε θερμική ενέργεια). Χαρα-
κτηριστικά μηχανήματα του είδους 
αυτού στην ιστορία της ανθρωπότη-
τας είναι η ατμομηχανή, οι ηλεκτρι-
κές μηχανές και οι μηχανές εσωτερι-
κής καύσης.  
     Στα μηχανήματα επεξεργασίας 
πληροφοριών περιλαμβάνονται οι 
υπολογιστές, οι εκτυπωτές, το τηλέ-
φωνο, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, 
οι μεταδότες και οι δέκτες μηνυμά-
των.  
     Η συνεχής εξέλιξη των μηχανημά-
των και των εργαλείων συμβάλλει 
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στην ανάπτυξη. Η εξέλιξή τους γίνε-
ται κατά τρόπο ώστε να έχουν πε-
ρισσότερες δυνατότητες για λειτουρ-
γική επεξεργασία των παραγόμενων 
προϊόντων, για ανάλυση προδια-
γραφών, για οικονομική ανάλυση 
της παραγωγικής διαδικασίας, για 
ανάλυση της αγοράς κ.ά. 

 

6.12 Ο προγραμματισμός του 
χρόνου εργασίας και η ανάπτυξη 

Όλες οι παραγωγικές και οι κατα-
σκευαστικές δραστηριότητες απαι-
τούν χρόνο. Ο διαθέσιμος χρόνος 
εργασίας διατίθεται στους διάφορους 
στόχους που θα πρέπει να επιτευ-
χθούν. Οι περισσότερο σημαντικοί 
στόχοι έχουν προτεραιότητα, ενώ οι 
λιγότερο σημαντικοί θα αναβληθούν 
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για αργότερα και μέχρις ότου θα υ-
πάρξει διαθέσιμος χρόνος και άλλοι 
απαραίτητοι οικονομικοί πόροι.  
     Η εισαγωγή σύγχρονης τεχνολο-
γίας στην παραγωγική διαδικασία 
και τις κατασκευές μειώνει τον απαι-
τούμενο χρόνο εργασίας για ένα συ-
γκεκριμένο επίπεδο παραγωγής, 
πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων 
όπως είναι η αντικατάσταση εργαζο-
μένων από δύσκολη και επικίνδυνη 
δουλειά. 

Η μείωση του απαιτούμενου χρό-
νου εργασίας για ένα συγκεκριμένο 
παραγωγικό αποτέλεσμα, λόγω της 
εισαγωγής συνεχώς υψηλότερης 
στάθμης τεχνολογίας, έχει ως αποτέ-
λεσμα την κατάργηση θέσεων εργα-
σίας που απαιτούν χειρωνακτική και 
χαμηλής στάθμης από πλευράς 
γνώσεων εργασία. Ο χρόνος των ερ-
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γαζομένων χρησιμοποιείται ουσια-
στικά σε περισσότερο παραγωγικές 
θέσεις εργασίας, σε άλλα σημεία του 
οικονομικού συστήματος  
     Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας που 
εκτοπίζει εργαζομένους από παρα-
δοσιακές θέσεις εργασίας έχει ως 
αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυ-
ξη και τη δημιουργία θέσεων εργασί-
ας σε άλλα όμως σημεία του οικονο-
μικού συστήματος. Οι νέες αυτές θέ-
σεις εργασίας απαιτούν υψηλότερης 
στάθμης γνώσεις και ικανότητες. Το 
ερώτημα που δημιουργείται είναι αν 
μπορούν να καταλάβουν αυτές τις 
θέσεις οι εργαζόμενοι που τυχόν ε-
κτοπίζονται, αφού παρακολουθή-
σουν προγράμματα επιμόρφωσης 
και δια- βίου εκπαίδευσης. Στην πε-
ρίπτωση που δεν προβλέπονται κα-
τάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση 
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του σύγχρονης αυτής πραγματικότη-
τας (δηλαδή της μαζικής μετακίνη-
σης μεγάλου αριθμού εργαζομένων 
από μια θέση εργασίας σε άλλη, της 
αλλαγής περιεχομένου εργασίας σε 
συνεχή βάση για όλους τους εργα-
ζομένους και με έντονους ρυθμούς) 
τα κοινωνικά προβλήματα που θα 
δημιουργηθούν θα είναι μεγάλα και 
σοβαρά.  
     Παράλληλα με τα προβλήματα 
δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις 
για περαιτέρω μείωση του χρόνου 
εργασίας και αύξηση του ελεύθερου 
χρόνου των εργαζομένων. Στην 
πραγματικότητα, η μείωση του χρό-
νου εργασίας ως αποτέλεσμα της τε-
χνολογικής ανάπτυξης που θα πρέ-
πει να απολαύσουν όλοι μπορεί να 
είναι ένα από τα μέτρα αντιμετώπι-
σης των προβλημάτων που συνδέο-
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νται με τη σύγχρονη απασχόληση. 
Άλλωστε στο παρελθόν, η Βιομηχα-
νική Επανάσταση, η εισαγωγή βιο-
μηχανικών μεθόδων παραγωγής 
προϊόντων και γενικά η τεχνολογική 
εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα τη μείω-
ση των ωρών εργασίας των εργαζο-
μένων και την απαλλαγή τους από 
πολλές επικίνδυνες και επιβλαβείς 
για την υγεία συνθήκες εργασίας.  
     Οι άνθρωποι πάντοτε γνώριζαν 
την αξία του χρόνου. Η τεχνολογική 
ανάπτυξη έχει κάνει τη χρήση του 
χρόνου περισσότερο σημαντική με-
ταβλητή στην καθημερινή ζωή και 
την παραγωγική διαδικασία. Στα τε-
χνολογικά συστήματα ο χρόνος κα-
τανέμεται και διατίθεται μετά από 
υπολογισμούς στα μηχανήματα, 
τους υπολογιστές, τις πωλήσεις. 
Κάποτε μετρούσαν όλοι το χρόνο σε 
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χρόνια, μήνες, ημέρες. Κατόπιν η 
κλίμακα του χρόνου αναφέρονταν σε 
ώρες και δευτερόλεπτα. Σήμερα οι 
μηχανικοί παραγωγής σε διαδικασί-
ες παραγωγής με τη βοήθεια υπολο-
γιστών μιλούν για χρονικές αποκλί-
σεις κλάσματος του δευτερολέπτου. 
Ο χρόνος γίνεται ολοένα και περισ-
σότερο σημαντικό θέμα στα σύγχρο-
να συστήματα παραγωγής.  
     Ο νεκρός χρόνος των μετακινή-
σεων για τη μετάβαση και την επι-
στροφή στο σπίτι από το χώρο της 
εργασίας είναι ένα πρόβλημα που 
διογκώνεται καθώς μεγαλώνουν οι 
πόλεις χωρίς ανάλογη τεχνολογική 
ανάπτυξη για υποστήριξη του συ-
στήματος των μετακινήσεων. 
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Εικόνα 6.17  Ο νεκρός χρόνος των 
μετακινήσεων για τη μετάβαση και 
την επιστροφή στο σπίτι από το χώρο 
της εργασίας είναι ένα πρόβλημα που 
διογκώνεται καθώς μεγαλώνουν οι 
πόλεις. 
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Υπολογίζεται ότι το μέγιστο του 
ελεύθερου χρόνου που μπορεί να 
έχει το άτομο σε μια εργάσιμη ημέρα 
σε μια σχετικά αναπτυγμένη κοινω-
νία είναι 5 ώρες. Μισή ώρα παραπά-
νω για μετάβαση στο χώρο της ερ-
γασίας σημαίνει απώλεια (με την ε-
πιστροφή) 20% του μέγιστου δυνα-
τού ελεύθερου χρόνου που είναι δυ-
νατό το άτομο να έχει σε μια εργάσι-
μη ημέρα.  
     Το κόστος που δημιουργείται από 
άχρηστες εργατοώρες που κατανα-
λώνονται ως νεκρός χρόνος κατά τη 
μετάβαση στο χώρο της εργασίας 
και επιστροφή στο σπίτι για εκατομ-
μύρια εργαζομένους, στην περίπτω-
ση κοινωνιών με ανεπαρκή ή προ-
βληματικά συστήματα μαζικών μέ-
σων μεταφοράς, είναι μεγάλο.  
     Όλοι οι παραπάνω χρονικοί πε-
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ριορισμοί διαμορφώνουν ένα νέο 
τρόπο ζωής και ακόμη τον χαρακτή-
ρα των ανθρώπων. Στις διάφορες 
γεωγραφικές περιοχές επικρατούν 
διαφορετικές αξίες ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι α-
ντιλαμβάνονται τη χρήση του χρό-
νου. Τα διαφορετικά πολιτιστικά 
στοιχεία ενός τόπου δυσκολεύουν 
πολλούς ανθρώπους να δεχτούν τον 
τρόπο ζωής που εισάγεται με τη διε-
θνοποίηση της οικονομίας που δεν 
ταιριάζει με τις δικές τους επιθυμίες 
και το δικό τους χαρακτήρα. Από την 
άλλη πλευρά πολλές φορές δεν έ-
χουν τη δυνατότητα και τη θέληση να 
συνειδητοποιήσουν τα αποτελέσμα-
τα των επιλογών τους, ότι δηλαδή αν 
δεν αντιμετωπίσουν με επιτυχία το 
διεθνή ανταγωνισμό, τα αποτελέ-
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σματα θα είναι δυσάρεστα για το βιο-
τικό τους επίπεδο. 
 

6.13 Οι επιπτώσεις στην ανάπτυ-
ξη από την άναρχη δόμηση κτιρί-
ων και βιομηχανικών μονάδων 

Οι προϋποθέσεις και οι κανόνες 
που θα πρέπει να ικανοποιεί η κα-
τασκευή κατοικιών και βιομηχανικών 
μονάδων καθορίζονται από την πο-
λιτεία.  
     Όταν οι όροι δόμησης κατοικιών, 
για παράδειγμα, που καθορίζονται 
από την πολιτεία επιτρέπουν τη 
συσσώρευση κτιρίων μεγάλου ύ-
ψους σε περιοχές με μικρού πλάτους 
δρόμους, με ελάχιστους ελεύθερους 
χώρους ή χώρους πρασίνου, το α-
ποτέλεσμα είναι επιβαρυντικό για 
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την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
Στις περιοχές αυτές γίνεται συγκριτι-
κά υπέρμετρη εκμετάλλευση της γης, 
με αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας 
των κατασκευών.  
     Το αντίθετο συμβαίνει σε περιο-
χές πόλεων που προβλέπονται με-
γάλοι ακάλυπτοι χο5ροι, μικρό ύψος 
κτιρίων, μεγάλο πλάτος οδών και μι-
κρό ποσοστό κάλυψης οικοπέδων. Η 
δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει ως ε-
πιλογή σε περιοχές του πλανήτη 
που παρατηρείται πληθυσμιακή έ-
κρηξη και γίνονται μελέτες για την α-
ξιοποίηση ακόμη και χώρων υπό το 
έδαφος.  
     Οι όροι δόμησης που ισχύουν σε 
μια περιοχή και που ορίζουν την έ-
νταση εκμετάλλευσης της γης, έχουν 
καθοριστική επίδραση στο περιβάλ-
λον και στον τρόπο ζωής των κατοί-
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κων της. Η συσσώρευση πληθυσμού 
και κτιρίων σε συνδυασμό με την έλ-
λειψη επαρκών οικονομικών δρα-
στηριοτήτων, δημιουργεί υποβαθμι-
σμένες περιοχές.  
     Η οικονομική ανάπτυξη μια κοι-
νωνίας έχει ως αποτέλεσμα να μπο-
ρεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό 
αισθητικά και περιβαλλοντικά πλαί-
σιο κατασκευών που θα στεγάσει 
τους κατοίκους της. Το περιβάλλον 
αυτό έχει επίδραση στο χαρακτήρα 
και τον τρόπο ζωής. 
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Εικόνα 6.18  Η οικονομική ανάπτυξη 
μια κοινωνίας έχει ως αποτέλεσμα να 
μπορεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό 
αισθητικά και περιβαλλοντικά πλαίσιο 
κατασκευών που θα στεγάσει τους 
κατοίκους της. 

Τα σημεία εγκατάστασης βιομη-
χανικών μονάδων είναι επίσης ένα 
κρίσιμο θέμα που συνδέεται με την 
ανάπτυξη. Τα παραδοσιακά βιομη-
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χανικά συγκροτήματα έπρεπε να ε-
γκατασταθούν σε κατάλληλα γεω-
γραφικά σημεία ώστε να μπορούν να 
εξασφαλίζουν: 

 φθηνή ενέργεια σε μεγάλες ποσό-
τητες,  

 εργαζομένους με κατάλληλες 
γνώσεις και ικανότητες,  

 φθηνό κόστος γης για τις εγκατα-
στάσεις τους,  

 πρόσβαση σε κατάλληλους συ-
γκοινωνιακούς κόμβους (δρό-
μους, σιδηροδρόμους, λιμάνια, 
αεροδρόμια) ώστε να μπορούν να 
δέχονται πρώτες  ύλες και να δι-
οχετεύουν τα προϊόντα τους προς 
τις αγορές εύκολα και φθηνά, 

 άμεση πρόσβαση σε μεγάλες α-
γορές,  

 άμεση πρόσβαση σε κέντρα λή- 
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ψης αποφάσεων,  

 άμεση πρόσβαση σε κέντρα τε-
χνολογικής υποστήριξης των πα-
ραγωγικών διαδικασιών τους,  

 συνεργασία με άλλες βιομηχανι-
κές μονάδες που παράγουν προ-
ϊόντα που υποστηρίζουν τη συ-
γκεκριμένη παραγωγή τους,  

 άμεση πρόσβαση σε βιομηχανικά 
και οικονομικά κέντρα που δημι-
ουργούν ένα κατάλληλο οικονο-
μικό κλίμα για όλες τις παραγω-
γικές / βιομηχανικές μονάδες και  

 άμεση πρόσβαση σε μεγάλους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.  

Οι παραπάνω προϋποθέσεις ο-
δήγησαν στη δημιουργία μεγάλων 
βιομηχανικών κέντρων στις παρα-
δοσιακές βιομηχανικές χώρες της 
Ευρώπης. Τα κύρια παραδοσιακά 
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βιομηχανικά συγκροτήματα στον 
Ευρωπαϊκό χώρο είναι τοποθετημέ-
να στην καρδιά της Ευρώπης που 
ορίζεται από το τρίγωνο που συνθέ-
τουν οι πόλεις Φρανκφούρτη, Μιλά-
νο και Λονδίνο. 

Οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρή-
σεις με τα πολλά εργοστάσια έχουν 
συχνά 3 οργανωτικά στοιχεία: 

 ένα κέντρο διοίκησης,  

 ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης 
και  

 διάφορα εργοστάσια σε κατάλλη-
λα γεωγραφικά σημεία για παρα-
γωγή ρουτίνας.  

Η διαμόρφωση της ερευνητικής 
δουλειάς γίνεται στα ερευνητικά κέ-
ντρα, ο έλεγχος και η διαμόρφωση 
της πολιτικής γίνεται στο κέντρο 
διοίκησης και η παραγωγή ρουτίνας 
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στα διάφορα εργοστάσια. Τα κτίρια 
των διοικητικών κέντρων βρίσκονται 
συνήθως σε μεγάλες αστικές περιο-
χές. Τα εργοστάσια τοποθετούνται 
κυρίως σε περιφερειακές περιοχές, 
όπου υπάρχει προσφορά ικανών 
εργαζομένων σε μεγάλη ποσότητα. 
Επιπλέον, στις περιοχές αυτές, σε 
πολλές περιπτώσεις, οι επενδυτές 
επιχορηγούνται από το κράτος με 
ευνοϊκά δάνεια και άλλες παροχές, 
επειδή επιδιώκεται η ανάπτυξή τους.  
    Οι σύγχρονες βιομηχανίες υψηλής 
τεχνολογίας που έχουν δημιουργηθεί 
με την ανάπτυξη συνδέονται κυρίως 
με την μικρό-ηλεκτρονική τεχνολογί-
α. Αναφέρονται όμως σε ένα ευρύ 
φάσμα βιομηχανιών, από την παρα-
γωγή διαστημοπλοίων και ιατρικού 
εξοπλισμού μέχρι τη βιοτεχνολογία 
και τα φαρμακευτικά προϊόντα. 
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Εικόνα 6.19 Τα σημεία εγκατάστασης 
βιομηχανικών μονάδων είναι ένα κρί-
σιμο θέμα που συνδέεται με την ανά -
πτυξη. 

 
Οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολο-

γίας παράγουν προϊόντα που είναι 
υψηλής τεχνικής και πολυπλοκότη-
τας και βασίζονται πάρα πολύ στην 
έρευνα και τη συνεχή ανάπτυξη νέων 
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προϊόντων και νέων τεχνολογιών. Οι 
περισσότερες βιομηχανίες υψηλής 
τεχνολογίας ξοδεύουν σε έρευνα και 
ανάπτυξη ποσοστό τουλάχιστον 5% 
το λιγότερο του χρόνου εργασίας του 
ανθρο3πινου δυναμικού που διαθέ-
τουν.  
     Ένα από τα χαρακτηριστικά των 
βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας εί-
ναι ότι αναπτύσσονται ραγδαία και 
δημιουργούν και ανάλογες κοινωνι-
κές και οικονομικές πιέσεις για μετα-
βολές. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται 
ότι την περίοδο 1976-1985 το παρα-
γωγικό αποτέλεσμα των νέων τε-
χνολογιών στην Αγγλία αυξάνονταν 
σε ποσοστό 48% το χρόνο, σε αντί-
θεση με τις παραδοσιακές βιομηχα-
νίες που το παραγωγικό τους απο-
τέλεσμα μειώνονταν σε ποσοστό 2% 
το χρόνο. Τα στοιχεία αυτά σημαί-
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νουν ότι οι εργαζόμενοι στις επιχει-
ρήσεις υψηλής τεχνολογίας έχουν 
περισσότερες ευκαιρίες να γίνουν 
διευθυντικά στελέχη ή να εξελιχθούν 
επαγγελματικά γρήγορα, αφού οι ε-
πιχειρήσεις αυτές διπλασιάζονται 
σχεδόν κάθε δύο χρόνια. Αντίθετα οι 
παραδοσιακές επιχειρήσεις μειώνο-
νται και απολύουν εργαζόμενους. 

Από πλευράς γεωγραφικών σημ-
είων εγκατάστασης οι βιομηχανίες 
υψηλής τεχνολογίας είναι γενικά ε-
πιχειρήσεις με "λυμένα πόδια". Δεν 
αντιμετωπίζουν δηλαδή τους περιο-
ρισμούς που αντιμετωπίζουν οι πα-
ραδοσιακές βιομηχανίες (πρόσβαση 
σε δίκτυα οδών, σιδηροδρόμων 
κ.λπ.) και μπορούν να εγκαταστα-
θούν σε οποιαδήποτε περιοχή.  
     Και οι δραστηριότητες όμως υψη-
λής τεχνολογίας έχουν την τάση να 
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εγκαθίστανται σε συγκεκριμένες γε-
ωγραφικές περιοχές, παρά το γεγο-
νός ότι οι παραδοσιακοί συντελεστές 
εγκατάστασης των επιχειρήσεων, 
όπως οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, οι 
προμηθευτές και το κόστος των με-
ταφορών, έχουν μικρή επίδραση 
στην επιλογή της θέσης εγκατάστα-
σής τους. 

Γενικά οι εγκαταστάσεις των βι-
ομηχανιών υψηλής τεχνολογίας ε-
ντάσσονται σε δύο βασικές κατη-
γορίες: 

 στις εγκαταστάσεις που περιέ-
χουν την ηγεσία της επιχείρησης, 
τη διοίκηση και τις λειτουργίες 
έρευνας και ανάπτυξης και  

 στις εγκαταστάσεις των εργοστα-
σίων διακλαδώσεων που ασχο-
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λούνται με τη συναρμολόγηση και 
την παραγωγή ρουτίνας.  

Τα δύο αυτά διαφορετικά είδη ε-
γκαταστάσεων έχουν διαφορετικές 
απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό 
και εντάσσονται σε διαφορετικές λο-
γικές και τύπους εγκαταστάσεων.  
     Η ανάγκη για χρησιμοποίηση στα 
επιτελικά κέντρα ατόμων υψηλών 
ουσιαστικών προσόντων (επιστημό-
νων, μηχανικών και μάνατζερ) υπα-
γορεύει την τοποθέτηση των εγκα-
ταστάσεων για έρευνα και άσκηση 
διοίκησης αποκλειστικά στον ανα-
πτυγμένο κόσμο και συγκεκριμένα 
στις ΗΠΑ, τη Δυτική Ευρώπη και την 
Ιαπωνία.  
     Όπου βρίσκονται βιομηχανίες 
υψηλής τεχνολογίας σε λιγότερο α-
ναπτυγμένες χώρες, είναι σχεδόν 
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πάντοτε εργοστάσια στα οποία γίνο-
νται εργασίες συναρμολόγησης ρου-
τίνας που έχουν σχεδιασθεί στα ε-
ρευνητικά κέντρα. Για παράδειγμα 
πολλές εταιρείες της Ιαπωνίας και 
των ΗΠΑ έχουν μεταφέρει τις εργα-
σίες συναρμολόγησης ρουτίνας σε 
χώρες όπως η Ταϊλάνδη και το Μεξι-
κό με κίνητρο το φθηνό κόστος ερ-
γασίας.  
     Η ίδια διάκριση παρατηρείται και 
μέσα στις αναπτυγμένες χώρες. Για 
παράδειγμα τα ερευνητικά και διοι-
κητικά κέντρα των επιχειρήσεων 
υψηλής τεχνολογίας στην Αγγλία εί-
ναι συγκεντρωμένα στην Νότιο-
Ανατολική περιοχή στο Κέιμπριτζ, 
ενώ η παραγωγή ρουτίνας σε περιο-
χές που επιδοτούνται (εργοστάσια 
και εξοπλισμός) για να αναπτυχθούν, 
όπως είναι η Κεντρική Σκωτία και η 
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Ουαλία. 

 
 

Εικόνα 6.20  Τα επιτελικά κέντρα που 
κυρίως βρίσκονται στον αναπτυγμένο 
κόσμο χρησιμοποιούν ανθρώπους με 
υψηλά προσόντα. 

 

141 / 246 



Αντίστοιχες περιοχές εγκατάστα-
σης ερευνητικών και διοικητικών κέ-
ντρων επιχειρήσεων υψηλής τεχνο-
λογίας στις ΗΠΑ είναι η Καλιφόρνια 
(στην κοιλάδα της σιλικόνης) και η 
Μασαχουσέτη.  
     Για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή 
Ένωση αντίστοιχες περιοχές είναι οι 
λιγότερο βιομηχανικές περιοχές της 
"ζώνης του ήλιου" όπως είναι η πε-
ριοχή της Κυανής Ακτής και του Ρο-
δανού των Άλπεων.  
     Οι πρώτες ύλες των βιομηχανιών 
υψηλής τεχνολογίας είναι οι γνώ-
σεις. Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία 
κάθε επιχείρησης υψηλής τεχνολο-
γίας εξαρτάται από την ικανότητα να 
προσλάβει και να διατηρήσει ερευ-
νητές υψηλών ικανοτήτων, μηχανι-
κούς και τεχνίτες.  
     Παρά το γεγονός ότι οι περισσό-
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τερες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας 
βρίσκονται συγκεντρωμένες σε ορι-
σμένα γεωγραφικά σημεία, ένας ικα-
νός αριθμός από αυτές είναι εγκατε-
στημένες σε ημιεξοχικά και εξοχικά 
περιφερειακά σημεία. Οι επιχειρήσ-
εις αυτές με "λυμένα πόδια", που 
βασίζονται περισσότερο στη γνώση 
παρά στις εισροές πρώτων υλών για 
επεξεργασία και που λειτουργούν σε 
απόμακρες περιοχές, τείνουν να πα-
ράγουν προϊόντα υψηλής αξίας. Τα 
προϊόντα αυτά είναι αποτέλεσμα 
σημαντικοί επινοήσεων και έχουν 
μικρό βάρος.  
     Οι προσωπικές επιλογές των ι-
δρυτών ορισμένων επιχειρήσεων 
υψηλής τεχνολογίας είναι η αιτία 
που έχουν εγκατασταθεί σε απόμα-
κρες αλλά περιβαλλοντικά ελκυστι-
κές περιοχές, όπως είναι τα Χάιλαντς 
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στη Σκωτία.  
     Η λειτουργία βιομηχανιών υψηλής 
τεχνολογίας επιταχύνει δραστικά την 
ανάπτυξη και τις εξελίξεις, επειδή 
επηρεάζουν το συνολικό οικονομικό 
σύστημα και έχουν ως αποτέλεσμα 
πολλές και σημαντικές επιδράσεις 
και αναδιατάξεις στον κοινωνικό ιστό 
και τις δομές των παραδοσιακών 
κοινωνιών.  
     Γενικά οι νέες τεχνολογίες είναι 
καθαρές τεχνολογίες και δε ρυπαί-
νουν το περιβάλλον. Το φυσικό πε-
ριβάλλον έχει μια άμεση επίδραση 
στην ασφάλεια και την υγεία των αν-
θρώπων. Η επιβίωση κάθε πολιτι-
σμού σε μακρόχρονη βάση έχει επι-
τευχθεί μόνο με τη συνεχή διαχείριση 
των πλουτοπαραγωγικών πόρων 
που διέθετε. Η προστασία του περι-
βάλλοντος εμπεριέχει τη μελέτη της 
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σχέσης μεταξύ του ανθρώπινου 
πληθυσμού και της τεχνολογίας που 
χρησιμοποιείται. 
 
 

6.14 Η σημασία της πληροφόρη- 
σης στις κατασκευές και τη 
βιομηχανία 

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν 
σήμερα οι άνθρωποι είναι να καθο-
ρίσουν το είδος του μέλλοντος που 
θέλουν. Ορισμένες τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούμε σήμερα θα πρέπει 
είτε να αλλάξουν, είτε να εγκαταλειφ-
θούν. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό 
θα γίνει με την τεχνολογική γνώση 
και την ανάπτυξη.  
     Ο σύγχρονος κόσμος είναι σήμε-
ρα γεμάτος από δεδομένα, πληρο-
φόρηση και γνώση. Τα στοιχεία αυτά 
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είναι χρήσιμα μόνο όταν μπορούμε 
να τα ομαδοποιήσουμε σε συγκεκρι-
μένες μορφές και κατηγορίες και να 
τα οργανώσουμε κατά τρόπο ώστε 
να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε 
και να τα μελετήσουμε.  
     Η χρήση πληροφόρησης από   
τους ανθρώπους προκειμένου να α- 
ντιληφθούν, να ερμηνεύσουν ή να 
περιγράψουν μια συγκεκριμένη κα-
τάσταση ή μια σειρά γεγονότων είναι 
γνώση. 

Μπορούμε να ταξινομήσουμε 
την πληροφόρηση σε 3 κατηγορίες: 

 Επιστημονική πληροφόρηση: 
Αναφέρεται σε οργανωμένα στοι-
χεία σχετικά με νόμους και φυσι-
κά φαινόμενα. Η επιστημονική 
πληροφόρηση περιγράφει το φυ-
σικό κόσμο.  
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 Τεχνολογική πληροφόρηση: Την 
αποτελούν οργανωμένα στοιχεία 
σχετικά με τη μελέτη, σχεδίαση, 
παραγωγή, λειτουργία και συντή-
ρηση προϊόντων και κατασκευών 
που έγιναν από τον άνθρωπο. Η 
τεχνολογική πληροφόρηση περι-
γράφει τον τεχνητό κόσμο που 
έγινε από τον άνθρωπο.  

 Ανθρωπιστική πληροφόρηση: 
Είναι τα οργανωμένα στοιχεία 
σχετικά με τις αξίες και τις ενέρ-
γειες των διάφορων ατόμων και 
των διάφορων κοινωνιών. Περι-
γράφει την αλληλεπίδραση των 
ανθρώπων μέσα στην κοινωνία 
και τις αξίες που έχουν τα άτομα 
και οι διάφορες κοινωνικές ομά-
δες.  

Η τεχνολογική πληροφόρηση χρη-  
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σιμοποιείται για να επινοηθεί και να 
εφαρμοσθεί μια λύση. Οι παραγωγι-
κές και οι κατασκευαστικές επιχει-
ρήσεις θα πρέπει να αναπροσαρμό-
ζουν συνεχώς τον τρόπο λειτουργίας 
τους και τον εξοπλισμό τους προκει-
μένου να παραμένουν ανταγωνιστι-
κές. Κατά προέκταση οι εργαζόμενοι 
θα πρέπει να εκπαιδεύονται δια-βίου 
ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις 
και τις διαδοχικές προσαρμογές της 
επιχείρησης που εργάζονται και του 
γενικότερου εργασιακού περιβάλλο-
ντος στη συνεχώς διαμορφούμενη 
νέα πραγματικότητα.  
     Οι σύγχρονες επιχειρήσεις περι-
λαμβάνουν στο οργανόγραμμά τους 
ειδικό τμήμα εκπαίδευσης που έχει 
την ευθύνη της ενδοεπιχειρησιακής 
εκπαίδευσης των εργαζομένων τους. 
Το κόστος από τη λειτουργία του 
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τμήματος αυτού επιδιώκεται να είναι 
πολύ μικρότερο από την προστιθέ-
μενη αξία που δημιουργείται ως α-
ποτέλεσμα της αύξησης της απόδο-
σης και των ικανοτήτων των εργα-
ζομένων λόγω εκπαίδευσης. Μόνο 
μέσω της εκπαίδευσης των εργαζο-
μένων μπορούν να εισάγονται και-
νοτομίες σε μια σύγχρονη παραγω-
γική μονάδα προκειμένου να παρα-
μένει ανταγωνιστική και βιώσιμη.  
     Το όλο πλέγμα της παράλληλης 
τεχνολογικής εξέλιξης και της δια βί-
ου εκπαίδευσης του συνόλου των 
εργαζομένων είναι καθοριστικό στοι-
χείο για την οικονομική και κοινωνι-
κή ανάπτυξη. 
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6.15 Τα δίκτυα στην υπηρεσία των 
κατασκευών και της βιομηχανικής 
παραγωγής 

Τα δίκτυα πηγών πληροφόρησης 
χρησιμοποιούνται σήμερα ευρύτατα 
σε 4 βασικούς τομείς που συνδέο-
νται με τις κατασκευές και τη βιομη-
χανική παραγωγή και επιταχύνουν 

την ανάπτυξη. Οι τομείς αυτοί είναι: 

 η πραγματοποίηση σχεδίων και 
μελετών,  

 ο προγραμματισμός εργασιών,  

 οι κατασκευαστικές και παραγω-
γικές διαδικασίες στην πράξη και  

 ο ποιοτικός έλεγχος. 
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Εικόνα 6.21  Τα δίκτυα πηγών πληρο-
φόρησης επιταχύνουν την ανάπτυξη. 

Τα δίκτυα πληροφοριών στις κα-
τασκευές χρησιμοποιούνται: για την 
κατασκευή αρχιτεκτονικών σχεδίων, 
για τη σύνταξη προδιαγραφών και 
συμβολαίων και τήρηση σχετικών 
αρχείων, για τη διοίκηση και διαχεί-
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ριση κατασκευαστικοί συστημάτων, 
για τον έλεγχο υλικών, για την πραγ-
ματοποίηση μετρήσεων, για τη λει-
τουργία εργαλείων και μηχανημά-
των, για την πραγματοποίηση στατι-
κών υπολογισμών, για την κατα-
σκευή βιομηχανικών κτιρίων, για τη 
μελέτη της αντοχής του εδάφους, για 
την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 
και γεφυρών, για τον έλεγχο συνθη-
κών κλιματισμού σε κλειστούς χώ-
ρους, για τη σχεδίαση και διακόσμη-
ση εσωτερικών χώρων, για τη μελέ-
τη υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
συστημάτων, για τη σχεδίαση και 
μελέτη προκατασκευασμένων κτιρί-
ων κ.ά.  
     Κατά ανάλογο τρόπο χρησιμο-
ποιούνται στη βιομηχανική παραγω-
γή και ειδικότερα στην οργάνωση 
και διοίκηση των επιχειρήσεων, τον 
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έλεγχο των παραγωγικών διαδικα-
σιών, τη διαχείριση των πρώτων 
υλών, τις μετρήσεις και τη σχεδίαση 
προϊόντων, τις διαδικασίες συναρ-
μολόγησης προϊόντων και τη σύν-
δεση των κοινωνικών αναγκών με 
τις παραγωγικές διαδικασίες.  
     Τα διευρωπαϊκά δίκτυα - υπό τη 
γενικότερη μορφή που περιλαμβά-
νουν επιπλέον των δικτύων πληρο-
φόρησης και δίκτυα μεταφορών, ε-
νεργειακά δίκτυα, περιβαλλοντικά 
δίκτυα, χρηματοδοτικά δίκτυα, συν-
δέσεις των διευρωπαϊκών δικτύων 
με τρίτες χώρες - συμβάλλουν καθο-
ριστικά στην αναπτυξιακή διαδικα-
σία της Ευρώπης.  
     Η ιστορία έχει αποδείξει ότι η εμ-
φάνιση νέων πολιτικών σχηματι-
σμών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση οδήγησε στο παρελθόν σε 
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προσαρμογές των εμπορικών και 
επικοινωνιακών υποδομών, που με 
τη σειρά τους συνέβαλλαν στο να 
παγιωθούν οι νέοι αυτοί πολιτικοί 
σχηματισμοί. Το πλέγμα των δρό-
μων "viae Romanae" που οδηγού-
σαν στη Ρώμη, τα οδικά και σιδηρο-
δρομικά δίκτυα που εδραίωσαν τα 
Ευρωπαϊκά κράτη τον 19° και 20° 
αιώνα, οι σιδηρόδρομοι που δια-
δραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη και τη συνοχή των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών, αποτελούν χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα υποδομών με 
μορφή δικτύων που συνέβαλαν κα-
θοριστικά στην αναπτυξιακή διαδι-
κασία.  
     Η ανάπτυξη των διευρωπαϊκών 
δικτύων υπό την ευρύτερη έννοια 
αναμένεται να συμβάλλει στην 
Ευρώπη στην ανάπτυξη, την αντα-
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γωνιστικότητα, την αύξηση της απα- 
σχόλησης και ειδικότερα: 

 να δημιουργήσει μεγαλύτερη οι-
κονομική ανάπτυξη,  

 να επιφέρει καλύτερη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς,  

 να βελτιώσει την ανταγωνιστικό-
τητα,  

 να επιφέρει μεγαλύτερη οικονομι-
κή και κοινωνική συνοχή,  

 να εξασφαλίσει βελτίωση της ποι- 
ότητας των συνθηκών ζωής,  

 να μειώσει τη ρύπανση του περι-
βάλλοντος,  

 να διευκολύνει την ενσωμάτωση 
νέων μελών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και  

 να δημιουργήσει καλύτερους δε-
σμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των γειτόνων της. 
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Αυτοί που αξιώνουν την ανάπτυξη 
και λειτουργία αποδοτικών διευρω-
παϊκών δικτύων είναι οι πολίτες ως 
μεμονωμένα άτομα και οι οικονομι-
κοί παράγοντες. Επιθυμούν να ζουν 
και να εργάζονται σε βιώσιμο οικο-
νομικό περιβάλλον που τους επι-
τρέπει να εμπορεύονται, να επικοι-
νωνούν και να ταξιδεύουν σε όλα τα 
σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στις γειτονικές χώρες, όσο γίνεται 
ευκολότερα, ταχύτερα και φθηνότε-
ρα.  
     Η ανάπτυξη διευρωπαϊκών ενερ-
γειακών δικτύων συμβάλλει στη δη-
μιουργία της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς.  
     Οι μεταφορές αποτελούν τον το-
μέα στον οποίο ανακύπτουν οι με-
γαλύτερες δυσκολίες στην επίτευξη 
των στόχων. Αυτό οφείλεται στο ύ-
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φος των απαιτούμενων επενδύσεων, 
στη συχνά μέτρια οικονομική από-
δοση των έργων και στην τεράστια 
διαφοροποίηση των κρατών μελών 
σχετικά με τη φιλοσοφία τους ως 
προς την ανάπτυξη υποδομών. 

 

 

 

Εικόνα 6.22  

Το ύψος των 
απαιτουμένων 
επενδύσεων 
δυσχεραίνει 
την ανάπτυξη 
στον τομέα 
των μεταφο-
ρών. 
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Σχετικά με το περιβάλλον, επιδιώ-
κεται η δικτυακή προσέγγιση σε ορι-
σμένους περιβαλλοντικούς τομείς 
(ύδατα / απόβλητα) και ο συντονι-
σμένος σχεδιασμός με καλύτερη α-
πόδοση στα έργα, τη μείωση σφαλ-
μάτων και καθυστερήσεων, καθώς 
και της σχετικής δαπάνης.  
     Η επιτάχυνση της υλοποίησης μι-
ας υγιούς υποδομής στα ύδατα και 
τα απόβλητα θα διευκολύνει τη βελ-
τίωση της παραγωγικής υποδομής 
και θα ισχυροποιήσει την οικονομική 
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
     Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ρύ-
πανση δεν γνωρίζει σύνορα. Το φυ-
σικό περιβάλλον (φύση, αέρας, ύδα-
τα και γη) χρειάζεται προσέγγιση 
που δεν περιορίζεται σε Εθνικά 
πλαίσια ή ακόμη και σε κλίμακα Ευ-
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ρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε παγκό-
σμιο επίπεδο. 
 

6.16 Το χρηματο-οικονομικό σύ-
στημα και το εργασιακό περιβάλ-
λον ως παράμετροι ανάπτυξης 
κατασκευών και βιομηχανικών 
συγκροτημάτων. 

Η πραγματοποίηση κατασκευών 
και η εγκατάσταση επιχειρήσεων και 
βιομηχανικών συγκροτημάτων που 
συμβάλλουν καθοριστικά στην ανά-
πτυξη διευκολύνεται με το κατάλλη-
λο χρηματο-οικονομικό σύστημα και 
τη δημιουργία κατάλληλου εργασια-
κού περιβάλλοντος. Στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο των Βρυξελλών (1994) 
τονίσθηκε ότι κύρια αποστολή της 
Κοινότητας "ήταν η κινητοποίηση 
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των ιδιωτικών επενδυτών για προ-
γράμματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέρο-
ντος μέσω της μείωσης του οικονο-
μικού κινδύνου". Οι ιδιώτες επενδυ-
τές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 
στη χρηματοδότηση έργων και επι-
χειρήσεων μόνο στο βαθμό που οι 
προοπτικές απόδοσης των έργων 
αντιστοιχούν στο επίπεδο του ανα-
λαμβανόμενου κινδύνου. Ως εκ τού-
του, η συμμετοχή των ιδιωτών είναι 
δυνατή μόνο σε έργα που παράγουν 
αρκετά έσοδα.  
     Εκτός από εργαζομένους, οι επι-
χειρήσεις χρειάζονται και χρήματα. 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώ-
σουν υλικά και εξοπλισμούς, μι-
σθούς, χρήματα για την αγορά ή ε-
νοικίαση κτιρίων και χώρων, φό-
ρους, ασφάλειες, τοκοχρεολύσια δα-
νείων κ.ά. Χαμηλά επιτόκια σημαίνει 
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δυνατότητα για εξεύρεση φθηνού 
χρήματος από τους επιχειρηματίες 
για επενδύσεις. Τα χαμηλά επιτόκια 
είναι αποτέλεσμα και της ανάπτυξης 
και δημιουργούν προϋποθέσεις για 
μείωση των τιμούν των παραγόμε-
νων προϊόντων, αύξηση της αντα-
γωνιστικότητας και μείωση των επι-
χειρηματικών κινδύνων. 

Οι οικονομικές υποχρεώσεις συ-
νήθως απεικονίζονται σε διαγράμμα-
τα ροής. Η διαφορά μεταξύ εισοδή-
ματος και δαπανούν είναι το κέρδος 
ή η ζημία μιας επιχείρησης. Τα κέρδη 
χρησιμοποιούνται για να διευρύνεται 
ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσε-
ων ή για να πληρώνονται οι μέτοχοι 
που έχουν κίνητρο να διατηρήσουν 
τα χρήματά τους υπενδεδυμένα και 
να λειτουργεί έτσι η επιχείρηση.  
     Οι κατασκευαστικές και βιομηχα-
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νικές επιχειρήσεις είναι λειτουργικές 
μονάδες για την κοινωνία. Προσλαμ-
βάνουν ανθρώπους, πληρώνουν 
φόρους και έχουν μια άμεση επί-
δραση στην κοινωνία. Οι διευθυντές 
των επιχειρήσεων εφαρμόζουν πρα-
κτικές που νομίζουν ότι ωφελούν τις 
επιχειρήσεις που διευθύνουν. Οι 
πρακτικές αυτές συχνά ρυθμίζονται 
από κανόνες που καθορίζονται από 
την Κυβέρνηση και επηρεάζονται και 
από κοινωνικές πιέσεις.  
     Εργασιακή ειρήνη, σαφείς και 
σταθεροί κανόνες στην αγορά εργα-
σίας και το χρηματο-οικονομικό σύ-
στημα, οδηγούν στη μείωση του επι-
χειρηματικού κινδύνου και την ανά-
πτυξη με επιταχυνόμενους ρυθμούς. 
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6.17 Η ανάπτυξη και η εξασφάλιση 
θέσεων εργασίας στον τομέα των 
κατασκευών και της βιομηχανίας 

Είναι προφανές ότι όταν εργάζεται 
κανείς σε μια επιχείρηση ή βιομηχα-
νία, η σταδιοδρομία του ως εργαζό-
μενου εξαρτάται από την απόδοσή 
της αλλά και από τυχαίες εξελίξεις. Η 
ζήτηση για εργαζόμενους στη βιομη-
χανία ή την κατασκευαστική επιχεί-
ρηση δημιουργείται αποκλειστικά 
από τη ζήτηση των προϊόντων και 
των υπηρεσιών που παράγονται 
από αυτή. Οι υπηρεσίες δηλαδή που 
παρέχει ένας εργαζόμενος σε μια ε-
πιχείρηση χρειάζονται μόνο όταν τα 
παραγόμενα προϊόντα αγοράζονται 
από τους καταναλωτές. Οι κατανα-
λωτές αγοράζουν προϊόντα, όταν έ-
χουν αγοραστική δύναμη.  
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Εικόνα 6.23 Οι υπηρεσίες που παρέ-
χει ένας εργαζόμενος σε μια επιχεί-
ρηση χρειάζονται μόνο όταν τα παρα-
γόμενα προϊόντα αγοράζονται από 
τους καταναλωτές. 

Στην αγορά παρουσιάζονται δια-
κυμάνσεις, περίοδοι δηλαδή οικονο-
μικής ανάπτυξης και κάμψης. Σε ά-
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σχημες οικονομικές περιόδους τα 
άτομα προσπαθούν να περιορίσουν 
τα έξοδά τους. Αυτοί που εργάζονται- 
σε βιομηχανίες των οποίων τα προ-
ϊόντα δεν χρειάζονται άμεσα οι κατα-
ναλωτές ή μπορούν να αναβάλουν 
την αγορά τους, είναι πολύ πιθανό 
να αντιμετωπίσουν προβλήματα κα-
τά τη διάρκεια της καριέρας τους. 

Τα αγαθά μπορούν να ταξινομη-
θούν σε κατηγορίες που απεικονί-
ζουν το πόσο απαραίτητα είναι, πού 
χρησιμοποιούνται και το βαθμό στον 
οποίο η ζήτηση τους επηρεάζεται 
από τις γενικές οικονομικές συνθή-
κες. Τα προϊόντα διακρίνονται σε εί-
δη πρώτης ανάγκης και είδη πολυ-
τελείας, ανάλογα με το αν είναι απο-
λύτως αναγκαία στον καταναλωτή ή 
μπορεί και να ζήσει χωρίς αυτά. Με-
ταξύ των προϊόντων που έχουν χα-
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ρακτηρισθεί ως "πρώτης ανάγκης" 
είναι η τροφή, ο ρουχισμός, η στέγα-
ση και η ιατρική φροντίδα. Τα αγαθά 
αυτά και οι υπηρεσίες ικανοποιούν 
τις πιο βασικές ανάγκες για συντή-
ρηση του ανθρώπου στη ζωή. Προ-
φανώς δεν μπορούν να χαρακτηρι-
στούν όλα τα είδη τροφής, ρουχι-
σμού και στέγασης ως είδη πρώτης 
ανάγκης.  
     Κατά τη διάρκεια οικονομικής ύ-
φεσης τα έξοδα των καταναλωτού 
για προϊόντα πολυτελείας θα ελατ-
τωθούν, ενώ για τα είδη που είναι 
πραγματικά πρώτης ανάγκης θα πα-
ραμείνουν σταθερά. Μπορεί μάλιστα 
οι πωλήσεις ορισμένων ειδών πρώ-
της ανάγκης και χαμηλής τιμής να 
αυξηθούν. Επειδή οι θέσεις εργασίας 
σε μια επιχείρηση είναι ανάλογες με 
τον όγκο της διάθεσης των προϊό-
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ντων που διαθέτει στην αγορά, ο 
βαθμός στον οποίο προσφέρει α-
σφάλεια εργασίας στο προσωπικό 
που απασχολεί είναι τόσο μεγαλύτε-
ρος όσο περισσότερο τα προϊόντα 
της είναι είδη πρώτης ανάγκης και 
επιζητούνται από το καταναλωτικό 
κοινό.  
     Τα καταναλωτικά αγαθά υποδιαι-
ρούνται και σε άμεσα και διαρκή κα-
ταναλωτικά αγαθά με κριτήριο τη 
διάρκεια ζωής τους. Τα βασικά χα-
ρακτηριστικά των άμεσων κατανα-
λωτικών αγαθών είναι ότι χρησιμο-
ποιούνται αμέσως, πρέπει να τα α-
ντικαθιστά κανείς μάλλον συχνά και 
είναι σχετικά χαμηλού κόστους. Ε-
πειδή είναι φθηνά και άμεσης ανά-
γκης, οι καταναλωτές δεν σταματούν 
να τα αγοράζουν ακόμα και κατά τη 
διάρκεια οικονομικής ύφεσης. Έτσι η 
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απασχόληση στις βιομηχανίες ή τις 
επιχειρήσεις που παράγουν άμεσα 
καταναλωτικά αγαθά είναι σχετικά 
σταθερή.  
     Τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά 
(για παράδειγμα βασικές συσκευές 
για το σπίτι, αυτοκίνητα, φωτογρα-
φικές μηχανές, στερεοφωνικά) είναι 
μάλλον ακριβά. Όταν οι καταναλωτές 
είναι προβληματισμένοι για το πώς 
θα αντιμετωπίσουν οικονομικά το 
μέλλον, είτε δεν αγοράζουν τα προ-
ϊόντα αυτά, είτε αναβάλλουν την α-
γορά τους. Συνεπώς, η εργασία σε 
επιχειρήσεις που παράγουν διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά παρουσιάζει 
λιγότερη ασφάλεια.  
     Μια κατηγορία αγαθών ονομάζο-
νται κεφαλαιουχικά αγαθά και τα α-
γοράζουν κυρίως επιχειρήσεις. Οι 
εταιρείες επενδύουν χρήματα προ-
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κειμένου να αυξήσουν και να διευρύ-
νουν τον κύκλο εργασιών τους. Αυτό 
γίνεται διότι για να αναπτυχθούν οι 
επιχειρήσεις χρειάζονται μηχανήμα-
τα και κτίρια για να τοποθετηθούν τα 
μηχανήματα. Τα αγαθά αυτά ονομά-
ζονται κεφαλαιουχικά αγαθά. Τα κε-
φαλαιουχικά αγαθά διακρίνονται από 
τα καταναλωτικά, διότι χρησιμοποι-
ούνται από τις επιχειρήσεις για να 
παράγουν άλλα αγαθά(για παρά-
δειγμα υπολογιστές). 
     Η ζήτηση για κεφαλαιουχικά αγα-
θά είναι πολύ περισσότερο ασταθής 
συγκριτικά με τη ζήτηση καταναλω-
τικών αγαθών. Η χρήσιμη διάρκεια 
ζωής των κεφαλαιουχικών αγαθών 
είναι αρκετά χρόνια και με την έννοια 
αυτή οι βιομηχανίες παραγωγής κε-
φαλαιουχικών αγαθών, από πλευράς 
ασφάλειας εργασίας, μοιάζουν με τις 
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βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών 
μεγάλης διάρκειας. Η ζήτηση κεφα-
λαιουχικών αγαθών για διεύρυνση 
εργασιών από τις επιχειρήσεις θα 
υπάρξει μόνο σε περίοδο οικονομι-
κής αύξησης, ή όταν η ανάπτυξη νέ-
ας τεχνολογίας θα σημαίνει την αντι-
κατάσταση των παλαιών μεθόδων 
παραγωγής.  
     Για κάθε δραχμή που ξοδεύουν οι 
επιχειρήσεις για την παραγωγή κα-
ταναλωτικών αγαθών επενδύουν 
κεφάλαια σε κεφαλαιουχικά αγαθά. 
Αν λοιπόν η κατανάλωση αυξάνεται, 
αυξάνεται πολύ περισσότερο η α-
παίτηση της αγοράς σε κεφαλαιου-
χικά αγαθά. Αντίθετα, όταν η κατανά-
λωση μειώνεται εξαιτίας οικονομικής 
ύφεσης, οι επιπτώσεις στις πωλή-
σεις των εταιρειών που παράγουν 
κεφαλαιουχικά αγαθά είναι αρνητι-

170 / 255-256 



κές. Η πραγματικότητα αυτή δημι-
ουργεί αστάθεια στη ζήτηση κεφα-
λαιουχικών αγαθών και επομένως 
μικρότερη ασφάλεια στους εργαζο-
μένους σε αυτές.  
     Πολλά επαγγέλματα με επιστημο-
νικό προσανατολισμό αντιμετωπί-
ζουν αστάθεια στο χώρο της εργασί-
ας, παρόμοια με τις επιχειρήσεις 
παραγωγής κεφαλαιουχικών αγα-
θών. Οι μηχανικοί όλων των κατηγο-
ριών, οι ερευνητές σε μεγάλες επι-
χειρήσεις (για βελτίωση προϊόντων, 
για οικονομικότερους τρόπους πα-
ραγωγής) αντιμετωπίζουν μεγάλες 
αυξομειώσεις απασχόλησης, ανάλο-
γα με το αν υπάρχει οικονομική α-
νάπτυξη ή ύφεση.  
     Οι κατασκευαστικές εταιρείες που 
κατασκευάζουν κτίρια και δρόμους 
πραγματοποιούν μεγάλα κέρδη σε 
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μια αναπτυσσόμενη οικονομία. Είναι 
όμως εκείνες που αντιμετωπίζουν τις 
μεγαλύτερες δυσκολίες σε περίοδο 
οικονομικής ύφεσης. Παρόμοια κα-
τάσταση επικρατεί στις εταιρείες 
παραγωγής μεγάλων μηχανημάτων. 

 

Εικόνα 6.24  Οι κατασκευαστικές ε-
ταιρείες που κερδίζουν πολλά σε μια 
αναπτυσσόμενη οικονομία, αντιμετω-
πίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες σε 
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περίοδο οικονομικής ύφεσης. 

Από την άλλη πλευρά σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης όλες οι επιχει-
ρήσεις του ίδιου κλάδου θα υπο-
στούν τις ίδιες συνέπειες, αλλά οι 
πιο αδύνατες θα αντιμετωπίζουν με-
γαλύτερα προβλήματα. Η ασφάλεια 
συνεπώς εργασίας των εργαζομέ-
νων εξαρτάται και από μεγέθη, ρυθ-
μούς ανάπτυξης, ρυθμούς κερδών, 
επενδύσεις σε έρευνα, ρυθμούς εν-
σωμάτωσης νέας τεχνολογίας και 
λοιπά ανάλογα στοιχεία που χαρα-
κτηρί-ζουν μια επιχείρηση. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η τεχνολογία στην εποχή μας αλ-
λάξει με πολύ μεγάλους ρυθμούς και 
δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα 
και ένα νέο τρόπο ζωής, καθώς η 
ανθρωπότητα εισέρχεται στη νέα με-
ταβιομηχανική εποχή της πληροφό-
ρησης. Οι ραγδαίες μεταβολές, που 
είναι υποχρεωτικές για την ανάπτυ-
ξη και την εξασφάλιση ανταγωνιστι-
κότητας στο διεθνοποιημένο οικο-
νομικό περιβάλλον, δημιουργούν 
μείωση των θέσεων εργασίας που 
απαιτούν χαμηλής στάθμης γνώσεις 
και δεξιότητες και εκτοπισμό των α-
ντίστοιχων εργαζομένων από τις 
παραδοσιακές βιομηχανικές θέσεις 
εργασίας. Με την ανάπτυξη όμως 
δημιουργούνται άλλες θέσεις εργα-
σίας σε άλλα σημεία του οικονομι-
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κού συστήματος. Οι νέες θέσεις ερ-
γασίας απαιτούν συνεχώς υψηλότε-
ρης στάθμης γνώσεις και δεξιότητες 
και αναπτύσσονται μέσα σε νέες 
πολιτιστικές, οργανωτικές και εργα-
σιακές συνθήκες. Η "ανακατασκευή" 
αυτή του παγκόσμιου παραγωγικού 
και οικονομικού ιστού έχει ως απο-
τέλεσμα την ανάγκη για ουσιαστική 
δια-βίου εκπαίδευση όλων σε νέα 
αντικείμενα και την ανάπτυξη νέων 
εκπαιδευτικών διαδικασιών σε με-
γάλη κλίμακα από όλους τους σχετι-
κούς φορείς.  

Οι αλλαγές στο χώρο της βιομη-
χανίας και των κατασκευών βοηθούν 
την ανάπτυξη κατά πολλούς τρό-
πους: 

 Συντελούν στην εξασφάλιση πε-
ρισσότερης ενέργειας από νέες ε-
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νεργειακές πηγές με μικρότερο κό-
στος και μείωση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος. Έτσι δημιουργού-
νται οι προϋποθέσεις για παραγω-
γή βιομηχανικών προϊόντων και 
κατασκευών καλύτερων ποιοτικά 
προδιαγραφών, με χαμηλότερο 
κόστος, που είναι συνεπώς προσι-
τά σε περισσότερους καταναλωτές.  

 Δημιουργούν ένα τεχνητό περι-
βάλλον σύμφωνα με τις επιλογές 
του ανθρώπου με στόχο ένα καλύ-
τερο τρόπο ζωής. Δημιουργούνται 
προϋποθέσεις για ορθολογική δια-
μόρφωση του περιβάλλοντος όσον 
αφορά περιοχές κατοικίας, εγκα-
τάστασης βιομηχανικών μονάδων 
κ.ά. 

 Δημιουργούν αύξηση της απασχό-
λησης σε πραγματικές και όχι 

176 / 258-259 



πλασματικές θέσεις εργασίας, α-
φού οι τελευταίες μακροπρόθεσμα 
λειτουργούν σε βάρος του κοινω-
νικού συνόλου. 

 Εξασφαλίζουν δυνατότητες επικοι-
νωνίας που φέρνουν κοντά τους 
ανθρώπους και παρέχουν πληρο-
φόρηση για οποιοδήποτε θέμα, γε-
γονός που ήταν αδύνατο λίγα χρό-
νια πριν. 

 Απελευθερώνουν τον άνθρωπο 
από δύσκολες και επικίνδυνες 
δουλειές, ενώ δημιουργούν προϋ-
ποθέσεις για αύξηση της παραγω-
γικότητας, μείωση του απαιτούμε-
νου χρόνου εργασίας και αύξηση 
του ελεύθερου χρόνου. 

 Δημιουργούνται πλαίσια για απο-
τελεσματικότερη αξιοποίηση του 
χρόνου, που αποτελεί την πολυτι-
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μότερη περιουσία που διαθέτει ο 
κάθε άνθρωπος. 

 Προσφέρουν συνεχώς αποτελε-
σματικότερα εργαλεία και μηχανή-
ματα. 

 Οριοθετούν ποιοτικές προδιαγρα-
φές των παραγόμενων προϊόντων 
και των εφαρμοζόμενων βιομηχα-
νικών και κατασκευαστικών διαδι-
κασιών, που βελτιώνουν τη ζωή 
του ανθρώπου. 

 Συντελούν στην καθιέρωση ενός 
ορθολογικότερου συστήματος ορ-
γάνωσης του χώρου της εργασίας 
με βάση τις γνώσεις και τις ικανό-
τητες των εργαζομένων, για μεγα-
λύτερη παραγωγή έργου. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
που θα πρέπει να έχουν οι σύγ-
χρονες βιομηχανικές και κατα-
σκευαστικές μονάδες για να πα-
ραμένουν ανταγωνιστικές στο δι-
εθνοποιημένο οικονομικό περι-
βάλλον, με αποτέλεσμα να αυξά-
νουν και να μην μειώνουν τον α-
ριθμό των εργαζομένων σε αυ-
τές; 

2. Πώς βοηθά μια βιομηχανία να 
παραμένει ανταγωνιστική η γενι-
κότερη ανάπτυξη της υποδομής 
μιας χώρας ή της περιοχής (οδι-
κό δίκτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο, 
μορφωμένοι εργαζόμενοι, αερο-
δρόμια, λιμάνια, φθηνή και άφ-
θονη ενέργεια κ.α.) στην οποία 
είναι εγκατεστημένη;  
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3. Πώς και γιατί η ανάπτυξη αυξάνει 
τις πραγματικές θέσεις εργασίας 
στις κατασκευές και τις βιομηχα-
νίες; 

4. Πώς βοηθά η πρόσβαση στα 
σύγχρονα δίκτυα πληροφόρησης 
τις σύγχρονες βιομηχανικές και 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις; 

5. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηρι-
στικά των θέσεων εργασίας στις 
σύγχρονες βιομηχανικές και κα-
τασκευαστικές επιχειρήσεις; 

6. Πώς η ανάπτυξη δημιουργεί 
προϋποθέσεις για περισσότερη 
και φθηνότερη ενέργεια, και τι θε-
τικές επιδράσεις έχει αυτό στη 
ζωή του καθημερινού ανθρώπου; 

7. Γιατί παρατηρείται αλληλοεξάρ-
τηση μεταξύ τεχνολογικών τομέ-
ων; 
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8. Για ποιους λόγους οι άνθρωποι 
δεν επενδύουν σε κατασκευές  
σε υποβαθμισμένες οικονομικά 
περιοχές; 

9. Σε τι βοηθά ο καθορισμός υψη-
λών ποιοτικών προδιαγραφών  
για προϊόντα και υπηρεσίες και ο 
έλεγχος της τήρησής τους στη 
βιομηχανία και τις κατασκευές; 
Σύγκρινε ανάλογες διαδικασίες 
που εφαρμόζονται στην εκπαί-
δευση για την ανάπτυξη 
¨ανθρώπινου δυναμικού υψηλών 
προδιαγραφών¨, όπως απαιτεί-
ται στη σύγχρονη εποχή και στο 
διεθνοποιημένο οικονομικό πε-
ριβάλλον; 

10. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο 
κοινωνικό σύνολο και τη γενι-
κότερη ανάπτυξη από την ά-
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ναρχη δόμηση κτιρίων και βιο-
μηχανικών μονάδων; 

182 / 261 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΞΕΝΗ 

Abramovitz, Μ., 1956. "Resource 
and Output Trends in the US since 
1870", American Economic Review, 
46. 

    Alesina, A. and Peroti, R., 1994. 
"The Political Economy of Growth: A 
Critical Survey of the Recent Litera-
ture", The World Bank Economic Re-
view, Vol.8.  

    Blanchet, D., 1998. "Relationships 
between Population Growth and 
Economic Growth", στο βιβλίο των 
Demeny, P., and Mc Nicoll, G.,(επιμ.), 
The Earthscan Reader in Population 
and Development, London: 
Earthscan Publ.  

183 / 263 



    Cheney, H, 1979. Structural 
Change and Development Policy. 
New York: Oxford University Press.  

    Common, C., 1986. Environment 
and Resource Economics: An Intro-
duction. New York: Longman  

    Cypher, J. M., and Dietz, J.L., 
1997. The Process of Economic De-
velopment. London: Routledge.  

    Dalber, R., Erekson, T., 1991. 
Manufacturing Technology, Today 
and Tomorrow. Glenkoe: Macmillan 
School Publishing Company.  

    Dasguta, P, 1995. An inquiry into 
well-being and Destitution. Oxford: 
Clalenton Press  

    Demeny, P., McNicoll, G., (επιμ.) 
1998. The Earthscan Reader in Popu-
lation and Development. London: 
Earthscan Publ.  

184 / 263 



    Denison, E., 1967. Why Growth 
Rates Differ. Postwar Experience in 
Nine Western Countries. Washington 
D.C.: The Brookings Institution.  

    DeVere Burton, L., 1992. 
Agriscience and Technology. New 
York: Delmar.  

    Dore, R., 1984. "Technological 
Self-Reliance: Sturdy Ideal or Self- 
Serving Rhetoric", στο βιβλίο των 
Fransman, Μ., and King Κ., (επιμ.), 
Technological Capability in the Third 
World. Besingstoke: MacMillan.  

    Evenson, R. E., and Westphal, 
L.E., 1995. "Technological Change 
and Technology Strategy", στο 
βιβλίο των Behrman, J., and 
Srinivasan Τ. N., (επιμ.), Handbook of 
Development Economics, Vol. IIIA. 
Amsterdam: Elsevier Science. 

 185 / 263 



Harbison, F.H., 1973. Human Re-
sources as the Wealth of Nations. 
New York: Oxford University Press.  
Henak, R., 1993. Exploring Construc-
tion. South Holland, Illinois: 
Goodheart-Willcox Company Inc. 
Publ.  

    Herrera, Α., 1973. "Social Deter-
minants of Science Policy in Latin 
America: Explicit Science Policy and 
Implicit Science Policy", στο βιβλίο 
του Cooper, C., (επιμ.), Science, 
Technology and Development. Lon-
don: Frank Cass.  

    Hess, P., Ross, C., 1997. Econom-
ic Development: Theories, Evidence 
and Policies. Fort Worth: The Dryden 
Press. 

Hirschman, A.O., 1971. "How to 
Divest in Latin America and Why", 

186 /264  



στο βιβλίο του Hirschman, A.O., A 
Bias for Hope. New Haven, CT: Yale 
University press.  

    Hodgson, D., 1988. "Orthodoxy 
and revisionism in American demog-
raphy", Population and Development 
Review, 14, v.4.  

    Hogendorn, J.S., 1996. Economic 
Development. New York: Harper-
Collins.  

    Huth, M., 1993. Construction  
Technology. New York: Delmar.  
   International Technology Educa-
tion Association (ΙΤΕΑ), January 
1998. The Journal of the Technology 
Teacher. Reston, Virginia.  

    Johnson, C., 1992. Communica-
tion Systems. South Holland, Illinois: 
Goodheart-Willcox Company Inc. 
Publ.  

187 / 264 



    Johnston, B.F., and Mellor, J.W., 
September 1961. "The Role of Agri-
culture in Economic Development", 
American Economic Review.  

    Kaplant, R., February 1994. "The 
Coming Anarchy", The Atlantic 
Monthly, USA.  

    Kaslival, P., 1995. Development 
Economics. University of California, 
South-Western Publishing, Cincin-
nati.  

    Kuznets, S., 1965. Economic 
Growth and Structure.  

    Kuznets, S., 1966. Modern Eco-
nomic Growth: Rate, Structure, and 
Spread. New Haven, CT: Yale Univer-
sity Press.  

    Kuznets, S., 1968. "Trends in Cap-
ital Formation", στο UNESCO, Read-
ings in the Economics of Education. 

188 / 264 



Paris: UNESCO.  

    Kuznets, S., 1998. "Population 
Trends and Modern Economic 
Growth", στο βιβλίο των Demeny, P., 
and Mc Nicoll, G., (επιμ.), The 
Earthscan Reader in Population and 
Development. London: Earthscan 
Publ.  

    Maley, D., 1973. "The Maryland 
Plan". New York: Maryland Universi-
ty, Department of Industrial and Vo-
cational Education, Bruce.  

    Maley, D., 1986. Research and 
Experimentation in Technology Edu-
cation, Problem solving and Deci-
sion-making in the Technology La-
boratory, International Technology 
Education Association, 1914 Associ-
ation Drive, Reston, VA 2209-1502. 

189 / 264 



    Meier, G., 1995. Leading Issues in 
Economic Development. New York: 
Oxford University Press.  

    Mellor, J. W., October 1973. "Ac-
celerated Growth in Agricultural Pro-
duction and the Intersectoral Trans-
fer of Resources", Economic Devel-
opment and Cultural Change.  

    Myers, N., 1991. "The world's for-
ests and human populations: the en-
vironmental interconnections", στο 
βιβλίο των Davis, Κ., and Bernstam, 
Μ., (επιμ.), Resources, Environment, 
and Population. New York: Oxford 
University Press.  

    Preston, H.S., 1998. "Population 
and the Environment: The Scientific 
Evidence", στο βιβλίο των Demeny, 
P., and Mc Nicoll, G.,(επιμ,), The 
Earthscan Reader in Population and 

190 / 265 



Development. London: Earthscan 
Publ.  

    Psacharopoulos, G., April 1985. 
"Returnes to Education: A Further In-
ternational Update", Journal of Hu-
man Resources.  

    Ricardo, D., 1817. The Principles 
of Political Economy and Taxation. 
Reprint, 1926. London: Everyman  

    Robertson, D.H., 1940. Essays in 
Monetary Theory. London.  

    Roling, N. G., Wagemakers, 
M.A.E.,(επιμ.), 1998. Facilitating Sus-
tainable Agriculture. Cambridge: 
Cambridge University Press.  

    Romanoff, S., 1990. Environmen-
tal Activities and Possible Initiatives. 
Washington, DC: Appropriate Tech-
nology International.  

    Schumacher, E. F., 1973. Small is 

191 / 265 



Beautiful: Economics As if People 
mattered. New York: Harper and 
Row.  

    Seers, D., 1969. "The meaning of 
development", International Devel-
opment Review, Vol.11, No4, and IDS 
Reprint 106, University of Sussex, 
U.K.  

    Solow, R., 1988. "Growth Theory 
and After", American Economic Re-
view, 78(June).  

    Syrquin, M., 1998. "Patterns of 
Structural Change", στο βιβλίο των 
Chenery, H.B., and Srinivasan, T.N., 
(επιμ.), Handbook of Development 
Economics, Vol. 1. Amsterdam: 
North Holland Publishers.  

    Todaro, M., 1994. Economic De-
velopment. New York: Longman.  

    Toffler, Α., 1982. Previews and 

192 /265  



Premises. New York.  

    United Nations, 3-14 June 1992. 
Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro.  

    United Nations,1993. Human De-
velopment Report. New York: Oxford 
University Press, USA. 

    Wright, Τ., 1992. Technology Sys-
tems. South Holland, Illinois: 
Goodheart-Willcox Company Inc. 
Publ.  

    Wright, 1997. Exploring Manufac-
turing. South Holland, Illinois: 
Goodheart-Willcox Company Inc. 
Publ.  

    Wright, Henak, R., 1993. Explor-
ing Production. South Holland, Illi-
nois: Goodheart-Willcox Company 
Inc. Publ. 

193 / 265-266 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Βούτσινος, Γ., Κοσμάς, Κ., Καλ-
κάνης, Γ., και Σούτσας, Κ., 1998. Δι-
αχείριση Φυσικών Πόρων για μαθη-
τές Β' Λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

    Βούτσινος, Γ., Παλαιοκρασσάς, 
Σ., Σταύρου, Σ., Λαμπρόπουλος, Χ., 
Ιθακήσιος, Κ., 1994. Πολιτική Ανά-
πτυξης Ανθρώπινων Πόρων. Αθήνα: 
Ίων.  

    Δημητρόπουλος, Ε., Κοντογεωρ-
γάκος, Δ., Παπαναστασίου, Δ., 
Τζέλλος, Γ., 1999. Εισηγητική Πρό-
ταση προς το Παιδαγωγικό Ινστιτού-
το για το πλαίσιο σπουδών του το-
μέα: Μεταποίησης και Εμπορίας Γε-
ωργικών Προϊόντων. Αθήνα. 

    Ηλιάδης, Ν., 1981. Το μάθημα της 
Τεχνολογίας στη Γενική Εκπαίδευση. 

194 / 266 



Αθήνα: Ίων. 

    Ηλιάδης, Ν., 1997. Η Τεχνολογία 
στο Σύγχρονο Σχολείο, για μαθητές 
Α' Γυμνασίου. Αθήνα: Χρυσή Πέννα. 

    Ηλιάδης, Ν., 1997. Η Τεχνολογία 
στο Σύγχρονο Σχολείο, για μαθητές 
Β' Γυμνασίου. Αθήνα: Χρυσή Πέννα. 

    Ηλιάδης, Ν., Αθανασάκης, Α., Αρ-
ναουτάκης, I., Μαλαφούρης, I., 
1996. Τεχνολογία, βιβλίο του καθη-
γητή Α' και Β' Γυμνασίου, Αθήνα: 
ΟΕΔΒ. 

    Ηλιάδης, Ν., Βούτσινος, Γ., 1998. 
Τεχνολογία, για μαθητές Α' Ενιαίου 
Λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

    Ηλιάδης, Ν., Σεπτέμβρης 1994. "Η 
Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαί-
δευση και το Νέο Εργασιακό Περι-
βάλλον", Τα Εκπαιδευτικά, 34-35.  

    Θεοφανίδης, Σ., 1992. "Ένας δεί-

 195 / 266  



κτης Εκσυγχρονισμού της Αγροτικής 
Οικονομίας: Η Ελληνική Περίπτω-
ση", στο βιβλίο: Η Ελληνική Γεωργία 
στη δεκαετία του '90, από το Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Γεωργικής Οικονομί-
ας. Αθήνα: Γενική Δ/ση γεωργικών 
Εφαρμογών και Έρευνας Υπουργεί-
ου Γεωργίας. 

    Κοδοσάκης, Δ., 1998. Νέες Τεχνο-
λογίες και Παραγωγή. Αθήνα: Στα-
μούλης. 

    Κουτσουμάρης, Γ. Φ., 1987. Γε-
ωργική Ανάπτυξη και Γεωργική Οι-
κονομική Πολιτική. Αθήνα: Παπαζή-
ση. 

Κώττης, Γ., και Κώττη, Α., 1993. 
Εισαγωγή στη Σύγχρονη Μικροοικο-
νομική. Αθήνα: Σμπίλιας. 

    Λιανός Θ.Π., Δαμιανός, Δ.Ι., Μέρ-
γος, Γ.Ι., Ντεμούσης, Μ.Φ., και Κα-

 196 / 266-267 



τρανίδης, Σ.Δ., 1996. Αγροτική Οικο-
νομική Θεωρία και Πολιτική. Αθήνα: 
Εκδ. Μπένου. 

    Λιανός, Θ., Χρήστου, Γ., 1998. 
Πολιτική Οικονομία για μαθητές Γ` 
Λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ 

    Λιοδάκης, Γ., (επιμ.) 1993. Κοινω-
νία, Τεχνολογία και Αναδιάρθρωση 
της Παραγωγής. Αθήνα: Παπαζήση. 

    Λιοδάκης, Γ., 1987. Ο τεχνολογι-
κός εκσυγχρονισμός της ελληνικής 
γεωργίας. Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα 
Ελλάδος, Διεύθυνση Μελετών και 
Προγραμματισμού.  

    Μέργος, Γ., και Καραγιάννης, 
Γ.,1997. Θεωρητική ανάλυση και μέ-
τρηση της Παραγωγικότητας: Μεθο-
δολογία και Εφαρμογή. Αθήνα: Πα-
παζήση. 

    Μέργος, Γ., Παπαγεωργίου, Κ., 

197 / 267 



(επιμ.) 1997. Εξελίξεις και Προοπτι-
κές του Αγροτικού Τομέα. Αθήνα: 
Σταμούλης. 

    Παπαγεωργίου, Κ., Αυγουλάς, Χ., 
Μπαμπίλης, Δ., Τσανικλίδης, Φ., 
1999. Εισηγητική Πρόταση προς το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το πλαί-
σιο σπουδών του τομέα Γεωργικής 
Παραγωγής και Φυσικών Πόρων. 
Αθήνα. 

    Σκούντζος, Θ., 1997. Οικονομική 
Ανάπτυξη: Θεωρία - Πρακτική. Αθή-
να: Σταμούλης. 

    Συκιανάκης, Γ., 1978. Τεχνολογική 
Μεταβολή στην Ελληνική Γεωργία. 
Πειραιάς. 

198 / 267 



  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Τεχνολογία των Κα-
τασκευών και της βιομηχανίας και 
Ανάπτυξη  

6.1     Η δυναμική των αλλαγών  

στη  βιομηχανία και τις  

κατασκευές 9 

6.2     Η αξιοποίηση των ανθρώ-
πινων πόρων στη βιομη- 

χανία και τις κατασκευές 20 

6.3     Η ενέργεια ως παράμετρος 

ανάπτυξης της βιομηχανίας 

και των κατασκευών  26 

199 



6.4     Το τεχνητό περιβάλλον  

των κατασκευών και της  

βιομηχανίας  40 

6.5     Τα συστήματα επικοινω- 

νιών και η ανάπτυξη 55  

6.6     Η σημασία των εισροών  

στις κατασκευές και τη  

βιομηχανία 64  

6.7     Η εξέλιξη των βιομηχανικών 
και κατασκευαστικών 

συστημάτων   79 

6.8     Η εξέλιξη των κατασκευών 

 και η ανάπτυξη  87        

6.9     Οι προδιαγραφές και οι  

μετρήσεις στην αναπτυ- 

200 



ξιακή διαδικασία 98 

  

6.10   Ο ανταγωνισμός στις κατα-
σκευές  και τη βιομηχανία 

          ως στοιχεία ανάπτυξης  103 

6.11  Η εξέλιξη των εργαλείων  

και των μηχανημάτων  114 

6.12   Ο προγραμματισμός του 

          χρόνου εργασίας και η  

          ανάπτυξη  118 

6.13   Οι επιπτώσεις στην ανά-     
πτυξη από την άναρχη  

Γενετική μηχανική 127 

6.14   Η σημασία της πληροφό-
ρησης στις κατασκευές  

201 



και τη βιομηχανία 145 

6.15  Τα δίκτυα στην υπηρεσία 

 των κατασκευών και της 

βιομηχανικής παραγωγής  150 

6.16 Το χρηματο-οικονομικό  

σύστημα και το εργασιακό   
περιβάλλον ως παράμετροι 
ανάπτυξης κατασκευών και   
βιομηχανικών συγκροτημά- 
των  159 

6.17  Η ανάπτυξη και η εξασφάλιση  
θέσεων εργασίας  στον τομέα 
των κατασκευών και της  

βιομηχανίας  163 

Βιβλιογραφία  183 

202 



Ξένη 183 

Ελληνική  184 
  

203 



Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρ-
νησης τα διδακτικά βιβλία του Δημο-
τικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου 
τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκ-
δόσεως Διδακτικών Βιβλίων και δια-
νέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχο-
λεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται 
προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιό-
σημο προς απόδειξη της γνησιότη-
τάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθε-
ται προς πώληση και δε φέρει βι-
βλιόσημο θεωρείται κλεψίτυπο και ο 
παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 
1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 
1946, 108, Α"). 

 

 

 



 

 

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ο-
ποιουδήποτε τμήματος αυτού του 
βιβλίου, που καλύπτεται από δι-
καιώματα (copyright), ή η χρήση του 
σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη 
γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ιν-
στιτούτου. 
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