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Mηχανικός ζχεδιαζμού προϊόνηος ή βιομηχανικός ζχεδιαζηής 

Ο μηχανικός ζχεδιαζμού προϊόνηος ή βιομηχανικός ζχεδιαζηής ζπκβάιιεη ζην λα 

παξάγνληαη πξντόληα καδηθήο παξαγσγήο πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε, ηα νπνία 

λα είλαη ιεηηνπξγηθά θαη πςειήο αηζζεηηθήο, λα έρνπλ δειαδή κε απηόλ ηνλ ηξόπν ην 

πιενλέθηεκα ζηνλ αληαγσληζκό έλαληη παξόκνησλ πξντόλησλ.Σύκθσλα κε ηελ IDSA 

(Industrial Design Society of America) ν Βηνκεραληθόο Σρεδηαζκόο είλαη ε επαγγεικαηηθή 

ππεξεζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη εμέιημεο ηδεώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ βειηηώλνπλ ηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγίαο, ηελ αμία θαη ηελ αηζζεηηθή εκθάληζε ησλ πξντόλησλ θαη ζπζηεκάησλ 

πξντόλησλ, κε ζθνπό ηελ εμίζνπ κέγηζηε σθέιεηα ηόζν ηνπ ρξήζηε όζν θαη ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Ο βηνκεραληθόο ζρεδηαζκόο (Industrial Design ή Product Design) 

δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα κε ηνλ θαηακεξηζκό ηεο εξγαζίαο ζηελ 

βηνκεραλία. 

Ο ζρεδηαζκόο πξντόλησλ είλαη ινηπόλ κηα δεκηνπξγηθή δνπιεηά πνπ ζθνπό ηνπ έρεη λα 

νξίζεη ηηο δηάθνξεο πνηόηεηεο ησλ πξντόλησλ ή ζπζηεκάησλ πξντόλησλ θαη απνηειεί ηνλ 

θεληξηθό παξάγνληα ώζηε λα γίλεη ην πξντόλ ειθπζηηθό ζε απηόλ πνπ απεπζύλεηαη πξνο 

ρξήζε. Ο κεραληθόο ζρεδίαζεο πξντόλησλ αζρνιείηαη είηε κε ηνλ ζρεδηαζκό λέσλ 

πξντόλησλ ή κε ηελ βειηίσζε απηώλ πνπ ήδε παξάγνληαη.Σπρλά νη άλζξσπνη πνπ 

αζρνινύληαη κε ηνλ βηνκεραληθό ζρεδηαζκό (design), είλαη αξρηηέθηνλεο ή επαγγεικαηίεο 

ζε άιιεο νπηηθέο ηέρλεο θαη αλήθνπλ ζπλήζσο ζε κία επξύηεξε δεκηνπξγηθή νκάδα. Τν 

έξγν ηνπο πεξηιακβάλεη γξαθηθέο ηέρλεο, όπσο ηελ δηαθήκηζε θαη ηελ ζπζθεπαζία 

πξντόληνο κε ηελ εηαηξηθή εηθόλα θαη ην ινγόηππν. Αζρνιείηαη ινηπόλ κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα έρεη έλα λέν ή έλα πξνο βειηίσζε πξντόλ. Λακβάλνληαο 

πάληα ππ όςηλ ην θόζηνο παξαγσγήο- βειηίσζεο ηνπ πξντόληνο, πξνβαίλεη ζηνλ 

ζρεδηαζκό ηνπ θαη θαηαζθεπάδεη δείγκα απηνύ. Ο κεραληθόο ζρεδηαζκνύ πξντόλησλ έρεη 

πάληα σο ζηόρν λα ζπλδπάδεη ηελ πςειή πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ κε ηελ ειθπζηηθή 

εκθάληζε θαη ην ρακειόηεξν δπλαηό θόζηνο θαη λα θαιύπηεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 

θάζκαηνο, ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ ζην νπνίν απεπζύλνληαη ηα πξντόληα. 

Όπσο ζε θάζε βηνκεραλία, έηζη θαη ζηε δηθή καο ν κεραληθόο ζρεδηαζκνύ πξντόληνο 

αλαιακβάλεη λα ζρεδηάζεη i) ηε κνξθή θαη ην ζρήκα ηνπ πξντόληνο πνπ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ηα κπηζθόηα ii) ηελ ζπζθεπαζία ηνπο θαη iii) αθίζεο γηα ηελ 

δηαθεκηζηηθή θακπάληα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82


Η θέση του Μηχανικού στη Βιομηχανία 

  

  

Oι ηομείρ απαζσόληζηρ ηος μησανικού ζηη βιομησανία είναι εξαιπεηικά πολλοί 

και διαθοπεηικοί μεηαξύ ηοςρ. Ο μησανικόρ ζηη βιομησανία μποπεί να αζσοληθεί 

με πάζηρ θύζευρ ηεσνικό θέμα.  ‘Έσει ζηελεσική θέζη και ο πόλορ ηος ππέπει να 

είναι καθοπιζηικόρ. Σε πολύ γενικέρ γπαμμέρ μποπούμε να πούμε όηι ηο 

πεπιεσόμενο ηηρ επγαζίαρ ηος μησανικού ζηη βιομησανία μποπεί να αθοπά ηην 

διαδικαζία παπαγυγήρ, ηην επίβλετη ηηρ λειηοςπγίαρ και ηη ζςνηήπηζη ηος 

εξοπλιζμού ηος επγοζηαζίος, θέμαηα διοίκηζηρ - οπγάνυζηρ, ποιοηικού ελέγσος, 

ππομήθειαρ ςλικών, πάζηρ θύζευρ βεληιώζειρ ηυν εγκαηαζηάζευν. 

  

  

Αναλςηικόηεπα θα μποπούζε κανείρ να αναθέπει ηοςρ παπακάηυ ηομείρ 

απαζσόληζηρ ηος μησανικού ζηη βιομησανία: 

  

- Σσεδιαζμόρ και μελέηη πποφόνηυν μησανημάηυν και γπαμμών παπαγυγήρ. 

  

- Σσεδιαζμόρ και μελέηη εγκαηαζηάζευν κηιπίυν και βιομησανιών. 

  

- Παπαγυγή - σπήζη - διανομή - εξοικονόμηζη ενέπγειαρ. 

  

- Πάζηρ θύζευρ ηεσνική επίβλετη. 

  

- Υγιεινή και αζθάλεια ηηρ επγαζίαρ. 

  

- Διοίκηζη πποζυπικού. 

  

- Μελέηερ νέυν επενδύζευν και βιυζιμόηηηαρ ηοςρ. 

  

- Μελέηερ πποζηαζίαρ ηος πεπιβάλλονηορ - διάθεζη αποβλήηυν. 

  

- Έλεγσορ ποιόηηηαρ πποφόνηυν και εγκαηαζηάζευν. 

  

- Χπονικόρ ππογπαμμαηιζμόρ ηεσνικών επγαζιών. 

  

  

Η επγαζία ηος μησανικού ζηη βιομησανία ζςνήθυρ είναι απκεηά ζύνθεηη, διόηι 

απαιηεί και εςπύηηηα γνώζευν, αλλά και ικανόηηηα να λειηοςπγεί με 

αποηελεζμαηικό ηπόπο ζηο ζύζηημα κοινυνικών - επγαζιακών ζσέζευν πος 

αποηελούν ζήμεπα ηη βιομησανία. Έναρ μησανικόρ πος ξεκινά ηην επγαζία ηος 

ζηη βιομησανία καη' απσήν ππέπει να καηεςθύνει ηη δπαζηηπιόηηηά ηος ζε δύο 

καηεςθύνζειρ : 

  

α) ζηη βαθύηεπη γνώζη ηος ανηικειμένος ηηρ επγαζίαρ ηος, 

  

  



β) ζηον ζαθέζηεπο πποζδιοπιζμό ηυν δικαιυμάηυν, ηυν ςποσπεώζευν ηος και 

ηηρ θέζηρ ηος μέζα ζηη ζςγκεκπιμένη επισείπηζη   

 

 

                                                 

                       

 

Βήμα προς βήμα για ηην καηαζκεσή μπιζκόηων 
 

 

 

 



 

 

 

 



Μητανήμαηα για ηην καηαζκεσή μπιζκόηων  
 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

                                                                           

                                                  

 

 

 

 

                                                          Εσαγγελία Βενέηη 

                                 Μητανικός Στεδιαζμού προϊόνηων 
 


