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Ιστορικό

Διαχείριση της αλλαγής



Ιστορικό

Εγκρίθηκε η χρηματοδότησή της από την 
DG REFORM, μέσω του Προγράμματος 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
TSI 2021. Η πρόταση επελέγη για 
χρηματοδότηση ανάμεσα σε 700 αιτήσεις, 
27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μετά από διαγωνιστική 
διαδικασία.

Έγκριση από την DG REFORM

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ) και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα 
Καραμανλή στο, πλαίσιο των ενεργειών του 
για την προώθηση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, υποβλήθηκε Πρόταση με 
τίτλο “Deployment of a Strategic Plan and 
Roadmap for the Implementation of 
Building Information Modelling (BIM) in 
Greece, for the delivery and management of 
Infrastructure Projects”.

Αίτημα Υπουργού ΥΠΥΜΕ

Η σύμβαση υπογράφηκε 
22 Σεπτεμβρίου 2021.

Υπογραφή σύμβασης



Το Έργο



Το έργο «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και 
Οδικού Χάρτη για την Εφαρμογή του BIM στην 
Ελλάδα» για το σχεδιασμό της εθνικής 
στρατηγικής για το Building Information 
Modelling (BIM) υλοποιείται σε συνεργασία με 
τη DG REFORM και Ανάδοχο του έργου τη 
συμβουλευτική εταιρία PwC.

Αναθέτουσα Αρχή: DG REFORM 

Ανάδοχος: PwC

Το Έργο

«Ανάπτυξη 
Στρατηγικού Σχεδίου 
και Οδικού Χάρτη για 

την Εφαρμογή του BIM 
στην Ελλάδα»

Νοέμβριος 2021 –
Απρίλιος 2023



Σύμβαση



Σύμβαση

Ανάλυση της ετοιμότητας του εγχώριου κατασκευαστικού τομέα όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του και 
ειδικότερα την αξιοποίηση τεχνολογίας BIM

Σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την εφαρμογή του ΒΙΜ στη χώρα και διαβούλευση με βασικές ομάδες 
ενδιαφέροντος από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Ανασκόπηση διεθνών καλών πρακτικών

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της Στρατηγικής, με συγκεκριμένα ορόσημα και στόχους, καθώς και 
προτεραιοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων για την προώθηση του BIM

Ανάπτυξη βασικών προδιαγραφών και προτύπων για την υλοποίηση του BIM στην Ελλάδα

Δημιουργία προσχεδίου για την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας στον τομέα των κατασκευών υπό τη διαχείριση 
του ΥΠΥΜΕ

Σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.



Σχήμα Διοίκησης Έργου



Σχήμα διοίκησης έργου 

Συντονιστική Επιτροπή
«Steering Committee»

Συντονιστική Επιτροπή 
Εργασίας

«Working Level Steering 
Committee»

Ομάδα Διαχείρισης Έργου
«MIT-Project Management 

Team»

• Συντονίζεται από τον/την εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών. 

• Έχει συμβουλευτικό ρόλο και είναι αρμόδια για την ομαλή 
ανάπτυξη του έργου μέσα από την υποστήριξη του έργου της 
ΟΔΕ.

• Και συστήνεται με  εκπροσώπους των ακόλουθων Υπουργείων 
και Φορέων:

o Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
o Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
o Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
o Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
o Γενική Γραμματεία Συντονισμού
o Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
o Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
o Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
o Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών 

(ΣΕΓΜ)
o Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ)
o Πανελλήνια Ένωση Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών 

Δημ. Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ)



Εξέλιξη του Έργου έως σήμερα



Εξέλιξη του Έργου ως σήμερα

Απρ 2022Υπογραφή Συμβάσης

Σήμερα

Σύσταση Ομάδας 
Διαχείρισης Έργου

Σύσταση 
Συντονιστικής 
Επιτροπής Εργασίας 

Νοε 2021

Σεπ 2021

Εναρκτήρια έκθεση

Εισαγωγικές 
εκπαιδεύσεις BIM στα 
στελέχη του ΥΠΥΜΕ

Μαρ-Ιουλ 2022

Εκπόνηση 
προσχεδίου 
Στρατηγικού 
Σχεδίου BIM

Δεκ 2021

Εκπόνηση προσχεδίου 
Οδικού Χάρτη BIM

Σεπ 2022

2021

2022

Διαβούλευση 



Παραδοτέα του έργου

Παραδοτέο 1: Εναρκτήρια Έκθεση

• Τελευταίες εξελίξεις και καλές πρακτικές σχετικά με το BIM σε 
παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο

Παραδοτέο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

• Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κατασκευαστικού κλάδου 
αναφορικά με το BIM στην Ελλάδα

• Ανάλυση καλών πρακτικών 
• Ανάλυση ρυθμιστικού περιβάλλοντος

Παραδοτέο 4: Οδικός χάρτης BIM

• Σχεδιασμός των βημάτων υλοποίησης της στρατηγικής
• Καθορισμός του γενικού πλαισίου προτύπων ΒΙΜ που απαιτούνται 
• Προτάσεις για τη δημιουργία εθνικής πλατφόρμας BIM υπό την αιγίδα 

του ΥΠΥΜΕ

Παραδοτέο 5: Υποστήριξη εφαρμογής οδικού χάρτη

Παραδοτέο 3: Στρατηγικό σχέδιο BIM

• Σχεδιασμός Εθνικής Στρατηγικής για το BIM
• Διαβουλεύσεις με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
• Προτάσεις αναγκαίων ρυθμιστικών παρεμβάσεων για την εφαρμογή του 

BIM Παραδοτέο 7: Τελική Έκθεση

• Τελική παρουσίαση δραστηριοτήτων και παραδοτέων του 
έργου

• Σχεδιασμός και τυποποίηση διαδικασιών για την εφαρμογή του 
BIM

• Ανάπτυξη των απαιτούμενων τυποποιημένων εγγράφων BIM
• Σύνταξη εγχειριδίου BIM
• Προτάσεις για το μηχανισμός διακυβέρνησης της εφαρμογής του 

Οδικού χάρτη

Παραδοτέο 6: Εκπαίδευση και Επικοινωνιακό πλάνο

• Διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε επιλεγμένα 
στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

• Προτάσεις βελτίωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της 
χώρας σχετικά με το BIM



Άξονες της Εθνικής Στρατηγικής ΒΙΜ



Άξονες της Εθνικής Στρατηγικής ΒΙΜ

1

Ηγετικός ρόλος 
δημοσίου 
τομέα

3

Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων 
BIM

2

Επικοινωνία

4

Δημιουργία 
συνεργατικού 
πλαισίου

5

Ανάπτυξη 
εργαλείων

6

Ενίσχυση 
επιχειρήσεων



Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής 
Δράσεις



Τρία Επίπεδα Ανάλυσης της  Εθνικής Στρατηγικής 

Παρεμβάσεις 

Στρατηγικές Δράσεις

Εθνική Στρατηγική ΒΙΜ

Στρατηγικοί 

Άξονες 

Επίπεδο παρακολούθησης και υλοποίησης

(ορόσημα, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, υπεύθυνος 

υλοποίησης, μέτρηση αποτελέσματος) 

Επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού

(ομάδες παρεμβάσεων, παρακολούθηση υλοποίησης

οδικού χάρτη σε ανώτερο επίπεδο) 

Επίπεδο στρατηγικής κατεύθυνσης

(βασικές στρατηγικοί πυλώνες για την υλοποίησης της 

αλλαγής) 



Εθνική Στρατηγική ΒΙΜ Ανάλυση Δράσεων 

Επικοινωνία

Ηγετικός 
ρόλος 

δημοσίου 
τομέα

Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων

& ικανοτήτων 
BIM

Δημιουργία 
συνεργατικού

πλαισίου

Ανάπτυξη 
εργαλείων 

Ενίσχυση
επιχειρήσεων 

Εθνική
Στρατηγική 

BIM

Α1

Α2

Α3

Α4

Α5

Α6

Α1Δ1. Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη BIM

• Εκπόνηση στρατηγικής BIM και καθορισμός 
ρόλων και αρμοδιοτήτων

Α1Δ2. Υλοποίηση πιλοτικών έργων 

• Ανάπτυξη κριτηρίων και προϋποθέσεων BIM , 
δημοπράτηση πιλοτικών έργων BIM

Α1Δ3. Τροποποίηση ισχύουσας 
νομοθεσίας

• Τροποποίηση νομοθεσίας περί δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών, τεχνικών 
προδιαγραφών, σύνδεση του ΒΙΜ με άλλες 
ψηφιακές πρωτοβουλίες

Α6Δ1. Χρηματοδοτικά κίνητρα και 
εργαλεία ενίσχυσης επιχειρήσεων

• Χρηματοδότηση προγραμμάτων τεχνικής 
κατάρτισης BIM

• Οικονομικά κίνητρα προμήθειας εξοπλισμού και 
λογισμικού ΒΙΜ και της βιομηχανίας των υλικών

Α5Δ2. Σύνταξη τυποποιημένων εγγράφων BIM

• Καθορισμός απαιτήσεων OIR, PIR, EIR, AIR για τα 
δημόσια έργα

Α2Δ1. Επικοινωνία με την αγορά

• Σύσταση επιτροπών ΒΙΜ και δημιουργία forum 
επικοινωνίας

Α2Δ2. Προώθηση ενεργειών επικοινωνίας

• Δημοσιεύσεις και υποστήριξη εκδηλώσεων 
ψηφιοποίησης του κλάδου

Α3Δ1. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων BIM

• Ανάπτυξη προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης και 
πιστοποιήσεων δεξιοτήτων  BIM

• Πρόταση αναβάθμισης ακαδημαϊκών 
προγραμμάτων

Α4Δ1. Εφαρμογή νέων κανονιστικών 
ρυθμίσεων

• Συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για 
την εφαρμογή του BIM

• Διαβούλευση με φορείς και κατασκευαστικό κλάδο

• Διατήρηση ομάδας WLSC

Α5Δ1. Εξειδίκευση προδιαγραφών και εργαλείων BIM 

• Υιοθέτηση προδιαγραφών και πρωτοκόλλου ΒΙΜ

• Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας CDE

• Ανάπτυξη βοηθητικού οδηγού εφαρμογής BIM

• Δημιουργία εθνικής πλατφόρμας BIM



Κυριότερες στρατηγικές παρεμβάσεις

Δημοπράτηση πιλοτικών 
έργων BIM

Εκπόνηση στρατηγικής BIM

Υποστήριξη εκδηλώσεων 
ψηφιοποίησης του κλάδου

Τροποποίηση νομοθεσίας 
περί δημοσίων συμβάσεων 
και προμηθειών και όχι μόνο 

Πρόταση αναβάθμισης 
ακαδημαϊκών προγραμμάτων

Ανάπτυξη προγραμμάτων 
πιστοποιήσεων δεξιοτήτων-
ρόλων ΒΙΜ 

Διαβούλευση με φορείς και 
κατασκευαστικό κλάδο για 
την εφαρμογή του BIM

Συνεργασία του δημόσιου και 
του ιδιωτικού  τομέα για την 
εφαρμογή του BIM

Δημιουργία εθνικής 
πλατφόρμας BIM

Εφαρμογή προδιαγραφών 
και υιοθέτηση πρωτοκόλλου 
ΒΙΜ

Οικονομικά κίνητρα 
προμήθειας εξοπλισμού και 
λογισμικού ΒΙΜ

Τυποποιημένα έγγραφα  
απαιτήσεων OIR, PIR, EIR, AIR 
για τα δημόσια έργα



Digital Construction - πόσο 
έτοιμοι είμαστε



BIM - πόσο έτοιμοι είμαστε;

Building Information Management …είναι η οργάνωση και ο 

έλεγχος της επιχειρηματικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας το ψηφιακό 
πρωτότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών σε όλο τον κύκλο ζωής ενός 
περιουσιακού στοιχείου.

Building Information Modelling … είναι μια επιχειρηματική 

διαδικασία για τη δημιουργία και τη μόχλευση δεδομένων έργου για το 
σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του.

Building Information Model ...είναι η έξοδος της επιχειρηματικής 

διαδικασίας που καταλήγει σε ένα ψηφιακό πρωτότυπο, ένα εικονικό μοντέλο 
υπολογιστή ενός έργου που περιέχει επιλεγμένα δομημένα δεδομένα σχετικά με 
το περιουσιακό στοιχείο (σχεδιασμός, ποσότητα, χρόνος, κόστος, όπως 
κατασκευάστηκε κ.λπ.).BIM



BIM - πόσο έτοιμοι είμαστε;

Information Management….τo BIM 

διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαχείριση των 
πληροφοριών παρέχοντας τη μεθοδολογία που μας βοηθά 
να δομήσουμε τις πληροφορίες ώστε η τεχνολογία να 
μπορεί να τις επεξεργαστεί στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης του κατασκευαστικού τομέα 

Better 

Information 

Management



BIM – πόσο έτοιμοι είμαστε; 
Μελέτη ετοιμότητας για την υλοποίηση του ΒΙΜ στην Ελλάδα 

Βασικά αποτελέσματα ανάλυσης

▪ Ο κατασκευαστικός κλάδος εμφανίζεται να έχει βασική κατανόηση 
και γνώση στο BIM ενώ σημαντικό μέρος της αγορά κάνει χρήση
εργαλείων BIM.

▪ Εντοπίστηκαν ανάγκες και προκλήσεις για την εφαρμογή του BIM σε 
δημόσια έργα όπως η περιορισμένη εμπειρία και η απουσία 
εκπαίδευσης στο BIM.

▪ Η αγορά παρουσιάζει μεγαλύτερη ετοιμότητα στο BIM σε σχέση με 
το δημόσιο τομέα ενώ μεταξύ άλλων τονίστηκε ως προτεραιότητα η 
εκπαίδευση και η σύνταξη προδιαγραφών BIM για τα δημόσια έργα.

▪ Τονίστηκε η ανάγκη κατάρτισης των στελεχών του ΥΠΥΜΕ σε 
δεξιότητες BIM, η επαρκής στελέχωση για την έναρξη πιλοτικών 
έργων και η δυνατότητες χρηματοδότησης.

Ερωτηματολόγιο προς την αγορά

Ερωτηματολόγιο προς στελέχη του ΥΠΥΜΕ

Συζητήσεις με βασικούς εμπλεκόμενους

Συζητήσεις με στελέχη του ΥΠΥΜΕ



Πρώτες εξειδικεύσεις



Πρώτες εξειδικεύσεις: Νομοθεσία (ενδεικτικά)

Τροποποιήσεις σε άρθρα σχετικά με:

• Συγκρότηση, περιεχόμενο και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης

• Τεχνικές προδιαγραφές, 

• Χρονοδιάγραμμα κατασκευής

• Επιμετρήσεις και απολογιστικές εργασίες

• Παραλαβή και χρόνος συντήρησης έργων

• Υποχρεώσεις του αναδόχου

• ν. 4412/2016

• Κανονισμό προεκτίμησης αμοιβών 
μελετών Δημοσίων έργων • Προσθήκη άρθρων  για τον υπολογισμό αμοιβής σύνταξης και 

παράδοσης μοντέλων ΒΙΜ 

• Σύνταξη Κανονισμού Μελετών Έργου • Καθορισμός σταδίων μελετών και σύνδεσή του με το προσδοκώμενο 
επίπεδο ανάπτυξης BIM (LOD)

• Έκδοση προς έγκριση τελικής σειράς σχεδίων ΒΙΜ (υλικά, εξοπλισμό, 
ακριβή αποτύπωση και δεδομένα έργου)



Πρώτες εξειδικεύσεις: Οδηγίες Εφαρμογή ELOT EN ISO 19650

Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό  πρότυπο για τη διαχείριση πληροφοριών καθ' όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής.

• Μέρος 1: Έννοιες και αρχές

• Μέρος 2: Φάση παράδοσης των έργων

• Μέρος 3: Λειτουργική φάση των έργων

• Μέρος 4: Ανταλλαγή πληροφοριών

• Μέρος 5: Προσέγγιση με γνώμονα την ασφάλεια στη διαχείριση 
πληροφοριών

Υιοθέτηση και εξειδίκευση εννοιών, αρχών, διαδικασιών για την δημιουργία 

εθνικών προδιαγραφών
Βήμα 1:

Βήμα 2: Ανάπτυξη τυποποιημένων εγγράφων διαχείρισης και παράδοσης έργου ως 

προς την οργάνωση του Κυρίου του έργου



Πρώτες εξειδικεύσεις: Ορολογία ΓΚ

Υιοθέτηση κατ αρχήν ακρωνυμίων στην αγγλική γλώσσα κατά ELOT EN ISO 19650

Ανάπτυξη ορολογίας BIM κατά ELOT EN ISO 19650 στη ελληνική γλώσσα, για παράδειγμα:

• Project Information Requirements (PIR) = Απαιτήσεις πληροφοριών Έργου (PIR)

• Exchange Information Requirements (EIR) = Απαιτήσεις Ανταλλαγής Πληροφοριών Έργου (EIR) 

• Asset Information Requirements (AIR) = Πληροφορίες Διαχείρισης και Λειτουργίας Έργου (AIR)

Ανάπτυξη τεύχους ορολογίας με το σύνολο των βασικών εννοιών ΒΙΜ στην ελληνική γλώσσα 

Διαβούλευση τεύχους ορολογίας



Πρώτες εξειδικεύσεις: εφαρμογή τυποποιημένων εγγράφων

Απαιτήσεις Πληροφοριών 

Οργανισμού (Assets)

Organisational Information 

Requirements (OIR)

BIM Διαχειριστικό Έγγραφο Τύπος Εγγράφου

Απαιτήσεις Πληροφοριών 

Υλοποίησης Έργου

Project Information 

Requirements (PIR)

Απαιτήσεις Ανταλλαγής 

Πληροφοριών Έργου

Exchange Information 

Requirements (EIR)

Απαιτήσεις Πληροφοριών 

Έργου για τη Διαχείριση & 

Λειτουργίας του Έργου

Asset Information 

Requirements (AIR)

Συντάκτης Παραλήπτης

Φάση Έργου

Σχέδιο Διαχείρισης & 

Λειτουργίας Έργου

Asset Information 

Management Plan (AIM)

Τεύχη 

Δημοπράτησης 

Μελέτης

Φάση 

Εκπόνησης 

Μελέτης

Τεύχη 

Δημοπράτησης 

Κατασκευής 

Έργου

Φάση 

Κατασκευής 

Έργου

Φάση 

Λειτουργίας & 

Συντήρησης 

Asset

Σχέδιο Εφαρμογής του ΒΙΜ 

στο Έργο

BIM Execution Plan 

(Pre-BEP & BEP)

Έγγραφο 

διακυβέρνησης

Έγγραφο Έργου

Κύριος του Έργου

Κύριος του Έργου

/ Αναθέτουσα Αρχή

Όλοι οι σχετιζόμενοι 

με τον Οργανισμό 

(Stakeholders)

Αντισυμβαλλόμενος 

(Μελέτης ή 

Κατασκευής)

Κύριος του Έργου

/ Αναθέτουσα Αρχή

Διαγωνιζόμενοι & 

Αντισυμβαλλόμενοι

Διέπει όλες τις φάσεις ενός περιουσιακού στοιχείου (Asset)

Περιέχεται στα 

Τεύχη 

Δημοπράτησης

Περιέχεται στα 

Παραδοτέα του 

Έργου από τον 

Μελετητή

Περιέχεται στα 

Τεύχη 

Δημοπράτησης

Περιέχεται στα Παραδοτέα του Έργου 

από τον Εργολάβο Κατασκευής



Επόμενα βήματα



Επόμενα  βήματα

Περιγραφή Υλοποίηση

Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδίου Σχεδίου Οδικού Χάρτη Οκτ-Νοεμ 2022

Υιοθέτηση εργαλείων και προδιαγραφών BIM Ιαν 2023

Συντονισμός και υλοποίηση πρακτικών εκπαιδεύσεων σε στελέχη του 

ΥΠΥΜΕ και στην αγορά
Ιαν 2023



Ευχαριστούμε για το 
Ενδιαφέρον σας 

Μιλένα Κόντου

Ο προβληματισμός σας 

είναι η αφετηρία 

της δικής μας 

παραγωγικής 

δυναμικής


