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Φάση 1: Εθνική Στρατηγική BIM και 

οδικός χάρτης
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έργου
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2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

6: Εκπαίδευση και Επικοινωνιακό πλάνο
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4: Οδικός χάρτης BIM 

Παρ 5

5: Υποστήριξη εφαρμογής οδικού χάρτη

Σήμερα

7: Τελική 

Έκθεση

Παρ 7

Χρονοδιάγραμμα - Παραδοτέα έργου

Διαβούλευση 

με εμπλ. μέρη

3: Εθνική Στρατηγική BIM

Παρ 3

Διαβούλευση 

με εμπλ. μέρη



Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
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Ερωτηματολόγιο 

προς την αγορά

Ερωτηματολόγιο 

προς το ΥΠΥΜΕ

Συναντήσεις με 

στελέχη του 

ΥΠΥΜΕ

Συζητήσεις με 

εμπλεκόμενα 

μέρη

1 2 3 4

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
Μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάλυση ετοιμότητας
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442

Συνολικός αριθμός 

απαντήσεων 

7
Θεματικές ενότητες 

απαντήσεων

• Κοινοποίηση σε 246 εταιρείες, 21 διαφορετικών ΚΑΔ του ευρύτερου 

κατασκευαστικού κλάδου

• 59.5% εργάζονται σε Μελετητική εταιρεία, 21.5% σε Κατασκευαστική, 

15.2% σε Διαχείριση έργων και 3.8% στην Ανάπτυξη Ακινήτων

• 52.7% εταιρείες με 1-9 εργαζόμενους, 19.2% εταιρείες με 10-49 

εργαζόμενους, 14.5% σε εταιρίες με 50-249 εργαζόμενους και 13.6%

σε εταιρίες άνω των 250 εργαζόμενων 

• 32% Πολιτικοί μηχανικοί, 25% Αρχιτέκτονες, 8% Μηχανολόγοι 

μηχανικοί, 7.7% Project managers, καθώς και άλλες ειδικότητες 

μηχανικών και διοικητικά στελέχη

1. Περιβάλλον εργασίας και εμπειρία στο ΒΙΜ

2. Ορισμός ΒΙΜ

3. Χρήση ΒΙΜ

4. Εργαλεία και εκπαίδευση ΒΙΜ

5. Πλεονεκτήματα και προκλήσεις ΒΙΜ

6. Εφαρμογή του ΒΙΜ

7. Σχόλια

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
Ερωτηματολόγιο προς την αγορά



Βασικές έννοιες 

BIM

83%
Έχει βασική κατανόηση 

και γνώση για το BIM

66%
Το ΒΙΜ επηρεάζει τις 

δραστηριότητες της 

εταιρείας

Χαμηλό Μέτριο Υψηλό

Εμπειρία και 

δεξιότητες ΒΙΜ

47%
Χρησιμοποιεί ΒΙΜ

49%
Καλή, πολύ καλή ή 

εξαιρετική αξιολόγηση 

δεξιοτήτων ΒΙΜ

Χαμηλό Μέτριο Υψηλό

Εκπαίδευση BIM

23%
Των εταιρειών διαθέτει 

πρόγραμμα αναβάθμισης 

δεξιοτήτων BIM

11%
Διαθέτει στελέχη με 

εκπαίδευση ή 

πιστοποίηση σε BIM 

Χαμηλό Μέτριο Υψηλό

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης: Κατασκευαστικός κλάδος
Επίπεδα ωριμότητας βάσει του διαδικτυακού ερωτηματολογίου



Ψηφιακές 

υποδομές BIM

60%
Χρησιμοποιεί 

προγράμματα συμβατά 

με BIM

40%
Χρησιμοποιεί εφαρμογές 

cloud

Χαμηλό Μέτριο Υψηλό

Εφαρμογή του 

ΒΙΜ

75%
Συμφωνεί πως ο δημόσιος τομέας 

θα πρέπει να ενθαρρύνει τη 

χρήση του BIM στις δημόσιες 

συμβάσεις 

57%
Διαφωνεί πως το BIM θα πρέπει 

να εφαρμόζεται μόνο σε μεγάλα 

κατασκευαστικά έργα 

Προκλήσεις ΒΙΜ

(top 3)

1. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μεγαλύτερων 

εταιρειών με καλύτερη πρόσβαση στις νέες 

τεχνολογίες έναντι των μικρότερων

2. Υψηλό κόστος απαιτούμενων 

πληροφοριακών συστημάτων και 

προγραμμάτων

3. Η κουλτούρα του έργου δεν είναι σωστή για 

το BIM π.χ. μη συνεργατική προσέγγιση

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης: Κατασκευαστικός κλάδος
Επίπεδα ωριμότητας και απαντήσεις βάσει του διαδικτυακού ερωτηματολογίου



Ερωτηματολόγιο 

ΥΠΥΜΕ

• Σε επιλεγμένα για την αρχική εκπαίδευση στελέχη του ΥΠΥΜΕ

• Θεματικές ενότητες:  

– Γενικά στοιχεία ΒΙΜ

– Χρήση ΒΙΜ

– Εργαλεία και πρότυπα ΒΙΜ

– Εκπαίδευση ΒΙΜ

– Σχόλια

• ΥΠΥΜΕ

Συζητήσεις με 

εμπλεκόμενους • ΤΕΕ

• ΣΕΓΜ

• ΣΑΤΕ

• ΠΕΔΜΕΔΕ

– Ετοιμότητα δημοσίου φορέα 

(εξοπλισμός, στελέχωση, εκπαίδευση) 

– Ετοιμότητα της αγοράς 

– Προκλήσεις  και ανάγκες 

– Προτάσεις επίλυσης

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
Ερωτηματολόγιο ΥΠΥΜΕ και συζητήσεις με εμπλεκόμενους



Οικονομικοί πόροι Ανθρώπινο δυναμικόΒασικές έννοιες BIM

Δυνατότητα 

χρηματοδότησης
Επαρκείς στελέχωση 

για πιλοτικά έργα

▪ Ικανοποιητικό προσωπικό για 

την πιλοτική εφαρμογή του 

BIM σε περιορισμένο αριθμό 

δημοσίων συμβάσεων

▪ Περιορισμένες προσλήψεις 

ανθρώπινου δυναμικού που 

δυνητικά θα αποτελέσουν 

πρόκληση για την πλήρη 

εφαρμογή του BIM

Χαμηλό Μέτριο Υψηλό Χαμηλό Μέτριο Υψηλό Χαμηλό Μέτριο Υψηλό

▪ Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

▪ ΕΣΠΑ 2021-2027

▪ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ)

▪ Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027

83%
Δεν έχει εμπειρία BIM

84%
Δεν έχει παρακολουθήσει 

εκπαίδευση στο ΒΙΜ

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης: Δημόσιος τομέας
Επίπεδα ωριμότητας βάσει συναντήσεων και ερωτηματολογίου προς τα στελέχη του ΥΠΥΜΕ



Ανάλυση καλών πρακτικών 



Καταγραφή καλών 

πρακτικών BIM σε 

παγκόσμιο 

επίπεδο

Καθορισμός και 

παρουσίαση 

πρωταρχικών 

σημείων 

ενδιαφέροντος

Εφαρμογή ΒΙΜ

Υιοθέτηση προτύπων 

Εφαρμογή εργαλείων 

Χρήση BIM σε δημόσια έργα

Μέγεθος της οικονομίας

Αριθμός κατασκευαστικών ΜμΕ

Βασικά στοιχεία εθνικών στρατηγικών BIM

Επιμέρους ενέργειες οδικού χάρτη

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης

Πρωτογενής έρευνα

Μελέτες EU BIM Task Group και 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

Επιστημονικά άρθρα, συνέδρια, 

ημερίδες Επόμενα βήματα

Διαμόρφωση 

κριτηρίων 

περαιτέρω 

ανάλυσης

Ανάλυση καλών 

πρακτικών

Εξαγωγή 

συμπερασμάτων
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Βασικά προαπαιτούμενα και 

προϋποθέσεις υλοποίησης 

1 2

Ανάλυση καλών πρακτικών  
Μεθοδολογική προσέγγιση

3 4 5



▪ Υποχρεωτικότητα χρήσης BIM σε δημόσια έργα 

(2016)

▪ Κατάρτιση εθνικών προτύπων BIM (βάση του EN ISO 

19650) και BIM Toolkit

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

▪ Σύσταση National BIM Council, Digital 

Roadmap 2021 (2017)

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΔΑΝΙΑ

▪ Υποχρεωτική χρήση BIM στα δημόσια έργα (2007)

▪ Υιοθέτηση προτύπων EN ISO 19650, Open BIM, coBIM

▪ Υποχρεωτική χρήση BIM στα δημόσια έργα (2007, 2011)

▪ Υιοθέτηση IFC προτύπων (2007)

▪ Παρότρυνση χρήσης BIM σε δημόσια έργα

▪ Υιοθέτηση EN ISO 19650 και PLAN BIM 2022

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

▪ Τροποποίηση νόμου δημοσίων συμβάσεων για την 

εισαγωγή του BIM

▪ BIM Working Group, με μέλη της αγοράς (2022) και 

εφαρμογή του ΒΙΜ ~2030

▪ Σύσταση Estonian Digital Construction Cluster για την 

υιοθέτηση του BIM στη χώρα (2019)

▪ Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τη χρήση BIM έχοντας συνάψει 

συμφωνία με αναθέτουσες αρχές κατασκευαστικών έργων 

στη χώρα

ΙΤΑΛΙΑ

▪ Υποχρεωτικότητα χρήσης BIM για δημόσια έργα 

άνω των €100m (2019), άνω των €50m (2020)

▪ Χρήση Open BIM

▪ Μη υποχρεωτικότητα χρήσης BIM σε δημόσια έργα

▪ Χρήση Open BIM

ΑΥΣΤΡΙΑΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

▪ Υποχρεωτικότητα χρήσης BIM σε δημόσια έργα στο Ντουμπάι 

(2013)

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
▪ BCA’s BIM Roadmap (2010) και BIM Fund (μέρος του Part of 

the Construction and Capability Fund (CPCF))

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

▪ Δημοσίευση εθνικής στρατηγικής BIM (National BIM Guide), 

2011 αλλά μη υποχρεωτικότητα χρήσης BIM σε δημόσια έργα

ΚΑΤΑΡ

▪ Qatar's 2030 Vision, μη υποχρεωτικότητα χρήσης BIM σε δημόσια έργα

▪ Υποχρεωτικότητα χρήσης BIM Level 1 σε 

δημόσια κατασκευαστικά έργα (2020)

▪ Υιοθέτηση EN ISO 19650, ανάπτυξη εθνικών 

προτύπων και BIM4INFRA2020

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ
ΑΦΡΙΚΗ

▪ Πρωτοβουλία BIM Africa Initiative

ΙΣΠΑΝΙΑ

▪ Interministerial BIM Commission (CBIM), UNE-EN ISO 

19650. Υποχρεωτικότητα χρήσης BIM για δημόσια έργα 

άνω των €2m (2018)

Ανάλυση καλών πρακτικών  
Παραδείγματα πρωταρχικών σημείων ενδιαφέροντος



Καταγραφή καλών 

πρακτικών BIM σε 

παγκόσμιο 

επίπεδο

Καθορισμός και 

παρουσίαση 

πρωταρχικών 

σημείων 

ενδιαφέροντος

Χρήση BIM σε δημόσια έργα

Μέγεθος της οικονομίας

Αριθμός κατασκευαστικών ΜμΕ

Βασικά στοιχεία εθνικών στρατηγικών BIM

Επιμέρους ενέργειες υλοποίησης

Χρονικός ορίζοντας εφαρμογής

Πρωτογενής έρευνα

Μελέτες EU BIM Task Group και 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

Επιστημονικά άρθρα, συνέδρια, 

ημερίδες Επόμενα βήματα

Διαμόρφωση 

κριτηρίων 

περαιτέρω 

ανάλυσης

Ανάλυση καλών 

πρακτικών

Εξαγωγή 

συμπερασμάτων
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Βασικά προαπαιτούμενα και 

προϋποθέσεις υλοποίησης 

3 4 5

Εφαρμογή ΒΙΜ

Υιοθέτηση προτύπων 

Εφαρμογή εργαλείων 

Ανάλυση καλών πρακτικών  
Μεθοδολογική προσέγγιση

1 2



Βασικά προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις υλοποίησης 

Ανάλυση καλών πρακτικών  

Εκπαιδευτικά προγράμματα BIM6

Στήριξη ΜμΕ5

Νομοθετικές τροποποιήσεις στις δημόσιες συμβάσεις2

Διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής1

Ανάπτυξη και υιοθέτηση προτύπων και εργαλείων3

Συνεργατικοί σχηματισμοί BIM4

Πιλοτικά έργα BIM7

Πολωνία ΕσθονίαΓερμανία ΓαλλίαΔανία Φινλανδία ΙσπανίαΗνωμένο  

Βασίλειο
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Διαμόρφωση 

κατάλληλου 

ρυθμιστικού 

πλαισίου

Π
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▪ Τροποποιήσεις και 

προσθήκες στο νομοθετικό 

πλαίσιο

▪ Ανάπτυξη τυποποιημένων 

εγγράφων απαιτήσεων 

ΒΙΜ, πρωτοκόλλου, 

προϋποθέσεων BIM κλπ.

Εκπαιδευτικές 

πρωτοβουλίες 

BIM

▪ Πρόγραμμα εκπαίδευσης 

BIM, κυρίως στο δημόσιο 

τομέα

▪ Πρόγραμμα 

αναγνωρισμένης 

πιστοποίησης δεξιοτήτων 

BIM στην Ελλάδα

▪ Επέκταση εκμάθησης του 

BIM στις Πολυτεχνικές 

Σχολές

Αναβάθμιση 

ψηφιακών 

υποδομών

▪ Γρήγορη ευρυζωνική 

σύνδεση στο διαδίκτυο 

▪ Υπολογιστές υψηλών 

επιδόσεων με δυνατότητες 

ανάγνωσης και 

επεξεργασίας αρχείων ΒΙΜ

Πλεονεκτική θέση 

μεγάλων εταιρειών 

του κλάδου σε 

σχέση με ΜμΕ

▪ Κίνητρα χρήσης BIM

▪ Χρηματοδότηση λογισμικών 

ΒΙΜ

▪ Χρηματοδότηση εκπαίδευσης/ 

πιστοποίησης ΒΙΜ

▪ Χρηματοδότηση τεχνολογιών 

BIM στο σύνολο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας των 

κατασκευών

Α
ν

ά
γ

κ
ε
ς

Προκλήσεις  και ανάγκες υιοθέτησης BIM
Βάσει της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης
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