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Η Ελλάδα ως BIM κομβικό σημείο 
στην Βαλκανική χερσόνησο και το μείζον Maghreb: τι χρειάζεται  



DIGITAL CONSTRUCTION - BIM

Έξυπνα
ψηφιακά μοντέλα για

σχεδιασμό
μελέτη
κατασκευή
λειτουργία υποδομών

Οι δημόσιες αρχές
διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για

την προώθηση 
της χρήσης BIM

Οφέλη
από τη χρήση BIM

στο περιβάλλον
στην οικονομία
στην κοινωνία



ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οδηγία της ΕΕ (2014/24/ΕΕ)  για τις δημόσιες συμβάσεις: 

ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 

Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων 

και τους διαγωνισμούς μελετών, τα κράτη μέλη 

μπορούν να απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων 

μέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων BIM ή 

παρόμοιων μέσων.

«

»



EU BIM TASK GROUP

Μέλη από 27 χώρες

Εκπρόσωποι δημοσίου τομέα 

εξυπηρετώντας το δημόσιο 

συμφέρον για την ψηφιακή 

μετάβαση του κατασκευαστικού 

τομέα στην ΕΕ 

Φεβρουάριος 2016
σύσταση ομάδας

εργασίας ΕΕ για την

προώθηση του BIM

βάσει της Ευρωπαϊκής

Οδηγίας 2014/24
EU BIM
TASK GROUP



MEMBERS

GREECE
Μέλος EU BIM Task Group από το 2018

Dr. Souheil Soubra (Γαλλία), Πρόεδρος

Milena Feustel (Γερμανία), Αναπληρωτής Πρόεδρος

Jaan Saar (Εσθονία), Αναπληρωτής Πρόεδρος



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ BIM ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΦΙNΛΑΝΔΙΑ
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΔΑΝΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ



Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ BIM ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ

ΔΑΝΙΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
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ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΗΑΕ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ



ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Εστίαση στα δεδομένα, 
την τεχνολογία και 
τις υποδομές και 
για την ενίσχυση 
της ψηφιακής κυριαρχίας 
της ΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μετατροπή της ΕΕ
σε δίκαιη και

ευημερούσα κοινωνία
με σύγχρονη,

οικονομικά αποδοτική και
ανταγωνιστική οικονομία

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ



ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(νέος κλάδος -
bim administrators) 
με εξειδικευμένα 
προγράμματα
εκπαίδευσης 
για μηχανικούς

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ελληνικής
κατασκευαστικής

βιομηχανίας, προκειμένου
να παραμείνει εντός

αγοράς και ανταγωνιστική



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ & ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΙΜ

Ανάλυση
Κόστους - Οφέλους



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ BIM

Μεθοδολογία
για ανάλυση κόστους -

οφέλους για τη χρήση της BIM

στις δημόσιες συμβάσεις

Από τα πρώτα παραδοτέα 
της ανακοίνωσης 
για το κύμα ανακαινίσεων
(2020)

Στόχος

Δημιουργία προϋποθέσεων 
για θέσπιση της BIM 
στις δημόσιες συμβάσεις 
για μεμονωμένα δημόσια έργα, 
καταδεικνύοντας κόστη και οφέλη



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Δημιουργία μοντέλου μέτρησης κόστους - οφέλους 
της χρήσης BIM στα δημόσια κατασκευαστικά έργα, 
βάσει δαπανών, εσοδών και μη χρηματικών οφελών

Επικύρωση μοντέλου και κατάδειξη σημασίας του και 
δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής μέσω έξι 
περιπτωσιολογικών μελετών που είναι αντιπροσωπευτικές 
διαφόρων τύπων έργων

Κατάρτιση ενημερωτικού και εύχρηστου εγχειριδίου 
για δημόσιους φορείς της ΕΕ



CBA TOOL

 Περιβαλλοντικός αντίκτυπος - μείωση εκπομπών CO2 και ΟΚΠΑ

Με το CBA  tool 
υπολογίζονται οι 
Δείκτες Αποτελεσμάτων:

Μέσω του μοντέλου αξιολογούνται τρία δυνητικά σενάρια 
- εκτίμηση αναφοράς, αισιόδοξη εκτίμηση, απαισιόδοξη εκτίμηση -

Δίνοντας τα κατάλληλα δεδομένα, το μοντέλο υπολογίζει : 

Δείκτες – ΚΠΑ 
(οικονομική 
βιωσιμότητα) και 
Αναλογία Οφέλους 
Κόστους (μετρά τη 
σχέση ποιότητας/
τιμής της χρήσης 
BIM)

Άμεσες δαπάνες BIM – 
Κόστος μοντέλου BIM και 
κόστος συντονισμού

Επίκεντρο φάσης – ΟΚΠΑ 
για λειτουργία & 
συντήρηση (ενσωματώνει 
θετικούς 
περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικούς εξωτερικούς 
παράγοντες)

Πιο σημαντικός 
οικονομικός 
δείκτης ανάλογα 
με το έργο

Περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος - μείωση 
εκπομπών CO2 και 
ΟΚΠΑ

 Αναλογία οφέλους κόστους και οικονομικού οφέλους κόστους
 Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) και Οικονομική Καθαρή Παρούσα Αξία

(ΟΚΠΑ)(περιλαμβάνει και κοινωνικά-περιβαλλοντικά οφέλη)

aris
Line

aris
Line

aris
Line

aris
Line

aris
Line

aris
Line



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η βαρύτητα στους δημόσιους διαγωνισμούς 
έχει δημιουργήσει την ανάγκη μέτρησης 

όχι μόνο των οικονομικών οφελών 
(για παράδειγμα, εξοικονομήσεις λόγω επακριβών εκτιμήσεων ποσοτήτων) 

αλλά και των οικονομικών οφελών που συνδέονται περισσότερο 
με το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό πεδίο 

(για παράδειγμα, μείωση αποβλήτων και εκπομπών CO2)

Δύο ομάδες δεικτών απόδοσης 
για τη μέτρηση της βιωσιμότητας 
που παρουσιάζει η χρήση της BIM

σε ένα επενδυτικό έργο



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η δοκιμή του εργαλείου σε έξι περιπτωσιολογικές μελέτες 
έχει δώσει στιβαρά αποτελέσματα 

Τα σχόλια των χρηστών θα μπορούσαν να συντελέσουν 
σε περαιτέρω βελτιώσεις στο μέλλον

Η υιοθέτηση της BIM στις δημόσιες συμβάσεις 

είναι μια μακροχρόνια και σύνθετη διαδικασία 

που συνδέεται περισσότερο με μια βαθιά πολιτιστική αλλαγή 

προς την ψηφιακή σκέψη και όχι απλά με την εισαγωγή νέου λογισμικού 

και hardware για την υποστήριξη των τακτικών εργασιών



ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ BIM

Κουλτούρα
αλλαγών

Εκπαίδευση στις διαδικασίες
και στις τεχνολογικές

εφαρμογές

Πιστοποίηση

Επιλογή λογισμικού
και αγορά

αδειών χρήσης

Γρήγορο
τηλεπικοινωνιακό

δίκτυο

Θεσμικό
πλαίσιο



DIFFUSION CONFIRMATION IMPLEMENTATION DECISION INTENTION 

ANCHORING EXECUTION PLANNING DIAGNOSIS 

AWARENESS 

IMPLEMENTATION PHASES 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ BIM ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Βήμα σχεδιασμού 
περιλαμβάνει την δημιουργία 
επιτροπής BIM (μέλη από 
υψηλόβαθμα στελέχη), 
την ανάλυση των υφιστάμενων 
διαδικασιών, την εκπαίδευση, το 
λογισμικό, τις απαιτήσεις υλικού και 
δικτύου.  
Περιλαμβάνει επίσης την υιοθέτηση 
σχετικών προτύπων και 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
εφαρμογή.

Η συνολική στρατηγική αποτελείται από τρία βήματα 

Κατανόηση της BIM, 
τη μακροπρόθεσμη και 
βραχυπρόθεσμη στρατηγική, 
την οικονομική υποστήριξη, τις 
επενδύσεις, καθώς και  το νέο 
επιχειρηματικό μοντέλο.

Πιλοτική εφαρμογή όσων έχουν 
προγραμματιστεί στο δεύτερο 
βήμα.
Χρειάζεται ομαδική εργασία 
κατά τη φάση υποβολής 
προσφορών, τη φάση εκτέλεσης 
και παρακολούθησης μελετών 
και έργων, καθώς και τη φάση 
παράδοσης.

Η κυκλοφορία πληροφοριών, η ανατροφοδότηση και ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των τριών βημάτων 
υποστηρίζει το σύστημα, ώστε να βελτιώνεται η στρατηγική και ως εκ τούτου έχει περισσότερα 
πλεονεκτήματα. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ BIM ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΟΥΝ 

ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ BIM

 Δεν αρκεί η εγκατάσταση νέων τεχνολογιών.
Χρειάζεται να αφιερωθεί χρόνος για την επανεκπαίδευση ομάδων και τις διαδικασίες
αναδιάρθρωση.

 Δράσεις για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.
Πόροι, οι οποίοι θα κατευθυνθούν στην προμήθεια λογισμικού και στην εκπαίδευση
των μηχανικών στοχευμένα και σε βάθος όσον αφορά στις αλλαγές των
διαδικασιών και στα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία.

 Εξέταση του επιχειρηματικού μοντέλου



ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 Αύξηση της ζήτησης
Ενθάρρυνση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας, συνεργατικών πλατφορμών και της
μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών (ΒΙΜ) στα δημόσια
κατασκευαστικά έργα και έργα ανακαίνισης.

 Τυποποίηση και εναρμόνιση
Τα πρότυπα είναι βασικοί πυλώνες για την επίτευξη της ψηφιακής μετάβασης γιατί
συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού, πιο ανθεκτικού και πιο

ασφαλούς κατασκευαστικού τοπίου.



 Διακυβέρνηση δεδομένων

Προσβασιμότητα

αξιοπιστία

εμπιστοσύνη

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ



ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

 Αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εταίρων από

-- την κατασκευαστική βιομηχανία,

-- τις τεχνολογικές εταιρείες,

-- τα πανεπιστημια και τα ινστιτούτα έρευνας και γνώσης

-- τις δημόσιες αρχές 

 Συνέργειες μεταξύ περιφερειακών και εθνικών πρωτοβουλιών που επιτρέπουν να

αξιοποιηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία από ιδιωτικό τομέα και από την Ε.Ε.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ



ΜΟΝΑΔΑ 
ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ DIGITAL INNOVATION ΒΙΜ HUB FOR SMART CITIES

Πλαίσιο συνεργασίας με: 

 Κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες 
της παγκόσμιας αγοράς -
συνέργειες μεταξύ ψηφιακών και 
άλλων βασικών τεχνολογιών

 Πανεπιστήμια από Χώρες που εδώ 
και αρκετά χρόνια τώρα διδάσκουν 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό των 
κατασκευών

 Φορείς που εκπροσωπούν τον 
κατασκευαστικό τομέα χωρών και 
πρωτοπορούν στην υλοποίηση του 
BIM
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΤΟ HUB

 Συντήρηση / ανακαίνιση υφιστάμενων κατασκευαστικών στοιχείων (ιδίως στο πλαίσιο

τεχνολογικών λύσεων σχετικά με θέματα ενέργειας) και φυσικά σε νέες υποδομές

(κτίρια, δρόμους, γέφυρες, σήραγγες κτλ).

Προτεραιότητα στις ολιστικές / ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που καλύπτουν τον

συνολικό κύκλο ζωής των υποδομών (περιλαμβάνεται όλη η αλυσίδα εφοδιασμού –δομικά

υλικά, εξοπλισμός κτλ).

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ DIGITAL INNOVATION ΒΙΜ HUB FOR SMART CITIES
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 Εκπαίδευση πιστοποιημένη όλων των εμπλεκομένων στη κατασκευαστική βιομηχανία

στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

 Ψηφιακή Μετατροπή & Διαλειτουργικότητα σε κοινό χώρο γνώσης / δεδομένων και

βιβλιοθήκες βάσει συμφωνημένων και ενοποιημένων προτύπων.

 Τεχνολογία ανάπτυξης νέας γενιάς (BIM, τεχνητή νοημοσύνη κτλ).

Διαχείριση και ασφάλεια δεδομένων.

Δυνατότητα να συνάπτει - σε επίπεδο κυβερνητικό - μνημονίων συνεργασίας BIM for smart 

cities (Government BIM MOU Collaboration).

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ DIGITAL INNOVATION ΒΙΜ HUB FOR SMART CITIES



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 Γρήγορη, συντονισμένη και αποτελεσματική ψηφιακή μετάβαση της

κατασκευαστικής ελληνικής βιομηχανίας, προκειμένου να παραμείνει εντός

αγοράς και να γίνει ανταγωνιστική.

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με ένα νέο επιστημονικό κλάδο που έχει ήδη

εισαχθεί στια άλλες χώρες, αυτόν των bim managers.

 Ανατροπή του brain drain σε brain gain στον τομέα των κατασκευών, όπου οι

μηχανικοί της Χώρας εξελίσσουν τις γνώσεις τους σε ένα περιβάλλον, το οποίο

τους παρέχει τα πιο σύγχρονα εργαλεία.
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 Μελέτη και κατασκευή βιώσιμων υποδομών, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν θέματα

ενέργειας και κλιματικών αλλαγών με τον πιο σύγχρονο τρόπο.

 Μετατροπή της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκό Κόμβο Διαχείρισης και Ασφάλειας των

δεδομένων που προέρχονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού

τομέα.

 Δημιουργία ηγετικού προφίλ της Ελλάδας σε τεχνολογικά θέματα κατασκευών στα

Βαλκάνια και στη Νότιας πλευράς της Μεσογείου, ώστε να αποτελέσει πύλη γνώσης

στη δημιουργία έξυπνων πόλεων για αυτές τις περιοχές (Government BIM MoU

Collaboration).
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Ευχαριστώ!
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