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Χωρικός σχεδιασμός, κατασκευές και βιώσιμη ανάπτυξη

Βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development) 
(οικονομική, όσο και την κοινωνική και 
περιβαλλοντική ανάπτυξη). 

Χωρικός σχεδιασμός - Ισόρροπη βιώσιμη 
ανάπτυξη. 

Κατασκευές : ευρύ φάσμα παραγωγικών 
δραστηριοτήτων

Συναφείς οικονομικές δραστηριότητες που 
εκτείνονται από την Εξόρυξη και τη 
Βιομηχανία δομικών και άλλων υλικών έως το 
Εμπόριο, τις δραστηριότητες Αρχιτεκτόνων 
και Μηχανικών και τη Διαχείριση Ακίνητης 
Περιουσίας 
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Χωρικός σχεδιασμός, κατασκευές και 
Δ΄ Βιομηχανική Επανάσταση

“4η Βιομηχανική Επανάσταση” - Industry 4.0 
(Internet of Things, Cloud Computing, 3D Printing, A.I. 
Application) – καινοτομίες που βρίσκονται σε στάδιο 
αποδοχής από το πλατύ κοινό (πχ. αυτοκίνητα χωρίς 
οδηγό). 

Νέα δεδομένα με σημαντικές επιπτώσεις τόσο σε 
ατομικό επίπεδο, όσο και στο διεθνές 
πολιτικοοικονομικό περιβάλλον.

Νέες δυνατότητες (π.χ.δημιουργία προγραμμάτων 
τεχνητής νοημοσύνης, διείσδυση του internet και τις 
υψηλές ταχύτητες που προσφέρουν οι υποδομές σε 
ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα) 

Η ευρεία χρήση των Big Data ως μέσο λήψης 
αποφάσεων (Data Driven Decision Making), το 
Internet of Things (IoT), η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) 
και άλλες καινοτόμες τεχνολογίες θα αποτελέσουν τα 
επόμενα χρόνια τους βασικούς πυλώνες της εξέλιξης 
και της ανάπτυξης.
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Ψηφιακός Μετασχηματισμός –
Χωρικός σχεδιασμός και κατασκευές

Λειτουργική διασύνδεση των υφιστάμενων ψηφιακών 
εργαλείων / εφαρμογών που λειτουργούν υπό την 
ευθύνη και εποπτεία του Τομέα Χωρικού Σχεδιασμού & 
Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ (π.χ. e-poleodomia, 
ψηφιακά μητρώα, κ.ο.κ.), στα οποία υπάρχει 
καταχωρημένος ένας πολύ σημαντικός όγκος 
γεωχωρικών δεδομένων.

Με βάση τις ισχύουσες θεσμικές ρυθμίσεις της 
πολεοδομικής νομοθεσίας, θα αναπτυχθούν νέες 
ψηφιακές εφαρμογές, η λειτουργία των οποίων θα 
είναι συμπληρωματική των υφιστάμενων (π.χ. 
ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δήμου, ψηφιακή 
τράπεζα γης)

Χωρικός σχεδιασμός και GIS

Νέες ψηφιακές εφαρμογές

Διασύνδεση ψηφιακών εργαλείων

Προδιαγραφές Οδηγίας Inspire



Απαιτείται ένα 
ευρύ φάσμα 
ενεργειών: 
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ψηφιοποίησης γεωχωρικών 
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γης)



Τι έχουμε μέχρι σήμερα …… 

oΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ : Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης μπορεί να αποτελέσει βασικό «πυλώνα» του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και 
μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης ειδικά – και της χώρας συνολικά, καθώς οι πολίτες, οι επιστήμονες, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι 
επενδυτές, θα μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να ενημερώνονται για πλήθος γεωχωρικών δεδομένων όπως: οι όροι δόμησης, οι 
χρήσεις γης, τα όρια οικισμών, οι δασικές εκτάσεις, οι αρχαιολογικές περιοχές,  οι προστατευόμενες περιοχές κλπ. Η ανάπτυξη, η τήρηση, η 
ενημέρωση και η λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). 

oΤΟΠΙΚΑ και ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ : Χρήση γεωχωρικών δεδομένων για την σχεδίαση των χαρτών της Ανάλυσης και της Πρότασης

oΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ : φάκελος στον οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των κτιρίων, αυτοτελών ή διηρημένων 
ιδιοκτησιών μαζί με τα στοιχεία των ιδιοκτητών, το ΚΑΕΚ, το ιστορικό αλλά και το περιεχόμενο των οικοδομικών αδειών, την ενεργειακή 
κλάση των κτιρίων, τις δηλώσεις ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, τον τύπο στατικού ελέγχου της κατασκευής και τα τοπογραφικά 
στοιχεία του οικοπέδου ή γηπέδου, για τις εκτός σχεδίου περιοχές

oΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ : Ηλεκτρονική βάση με τίτλο «Ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δήμου», στην οποία κάθε δήμος 
καταγράφει και ενημερώνει υποχρεωτικά ανά οικοδομικό τετράγωνο τα στοιχεία της χωρικής του ταυτότητας, καθώς και τους 
κοινόχρηστους ή αδόμητους χώρους

oΣΦΗΟ : Χρήση γεωχωρικών δεδομένων για την σχεδίαση των χαρτών των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

oΣΑΠ : Χρήση γεωχωρικών δεδομένων για την σχεδίαση των χαρτών Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας



Οικοδομική δραστηριότητα και Κτιριακός Τομέας
Ιδιαιτερότητες στον ελληνικό χώρο

Η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα διέπεται από ορισμένες ιδιαιτερότητες οι οποίες δεν συναντώνται κατ’ ανάγκην στον υπόλοιπο 
Ευρωπαϊκό χώρο, γεγονός που οδηγεί σε ανάλογες προσαρμογές και πολιτικές που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ενσωματωθεί το 

ψηφιακό μοντέλο του ΒΙΜ.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΜΙΚΡΟΕΡΓΟΛΑΒΟΙ - ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ



doing more, with less

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Επιτροπή δημοσίευσαν την Οδηγία 2014/24/ΕΕ στις 
26/02/2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες. Στο άρθρο 22 παράγραφος 4 της Οδηγίας 
αναφέρεται ότι για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τους διαγωνισμούς μελετών, τα κράτη 
μέλη είθισται / μπορούν να συμπεριλάβουν τη χρήση εξειδικευμένων  ηλεκτρονικών 
εργαλείων μοντελοποίησης κτιριοδομικών πληροφοριών BIM ή παρόμοιων μέσων.

Συμμετοχή του ΥΠΕΝ στο EU BIM Task Group

Τον Οκτώβριο  του 2019, το Υπουργείο Περιβάλλοντος  και Ενέργειας ανταποκρινόμενο στην 
εντοπισμένη ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και ολιστική στρατηγική για την Ψηφιακή 
Μετάβαση των Κατασκευών  στην χώρα, ανέλαβε πρωτοβουλία για το έργο σύνταξης  του 
«Εθνικού  Σχεδίου Ψηφιακής Μετάβασης των Κατασκευών». 

Γενικότερος στόχος αποτέλεσε, το Σχέδιο, εντός των προβλεπόμενων στο ευρύτερο Εθνικό 
και Ευρωπαϊκό πλαίσιο, να δημιουργήσει τη βάση για την υιοθέτηση του ψηφιακού 
εργαλείου “Building Information Modeling” BIM στον τομέα των κατασκευών, βάσει 
συγκεκριμένου οράματος και στόχων, ώστε να κατακτηθεί σε πρώτο στάδιο το επίπεδο 2 
ωριμότητας ΒΙΜ και μακροπρόθεσμα τα επόμενα επίπεδα ωριμότητας. 

Αναφορά της πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ στο Τεύχος της Ευρωπαϊκής Έρευνας  European 
Construction Sector Observatory για την χώρα το 2020 

• Το Building Information Modeling βασίζεται στη 
χρήση «έξυπνων» ψηφιακών μοντέλων τα οποία 
προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να 
γίνεται ο σχεδιασμός και η μελέτη κτιρίων και 
υποδομών γρηγορότερα, φθηνότερα, με 
καλύτερη ποιότητα και με λιγότερες επιπτώσεις 
στο περιβάλλον

• Το Building Information Modeling έχει εφαρμογή 
από την φάση του προγραμματισμού – μελέτης –
κατασκευής – συντήρησης – κατεδάφισης.

• Είναι εξαιρετικό εργαλείο, για οποιοδήποτε έργο 
(κτιριακό, υποδομής, ειδικών χαρακτηριστικών)



Αναγκαιότητα 
ευρύτατης 
συνεργασίας και 
εθνικής στρατηγικής

✓Η ψηφιακή μετάβαση στην οποία εμπλέκεται η χώρα μας είναι ένας χωρίς προηγούμενο 
μετασχηματισμός αλλά και μια ευκαιρία για τα νοικοκυριά, για τις εταιρείες, τα εδάφη και τις 
δημόσιες αρχές.

✓ Το σχέδιο ψηφιακής μετάβασης στην οικοδομική βιομηχανία ήταν πρωτοπόρο στην Ευρώπη και μια 
«μηχανή» ώστε να συμμετάσχουν ομόφωνα οι συντελεστές στη χρήση του μοντέλου του ψηφιακού 
κτιρίου και της BIM, παράγοντες πρωτοφανούς προόδου για τον σχετικό τομέα.

✓ Υποστηρίζοντας μελλοντικά αυτή τη μεταμόρφωση, προκύπτει οικοδόμηση καλύτερη, γρηγορότερη 
και φθηνότερη, με καλύτερη λειτουργία και συντήρηση των κτιρίων καθώς και βέλτιστο έλεγχο των 
κινδύνων. Αυτά τα οφέλη πρέπει να γίνουν ευρέως προσβάσιμα και κοινά, ειδικότερα ως προς τα 
ΜΜΕ και τις τεχνικές εταιρείες που ασκούνν δραστηριότητα και παράγουν πλούτο. Οι δήμοι πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να την εκμεταλλευτούν για να διευκολύνουν τη διαχείριση της ακίνητης 
περιουσίας τους, τη διαχείριση του έργου τους αλλά και μελλοντικά, τις εσωτερικές διαδικασίες τους. 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ Ο.Ε.

• ΟΜΑΔΑ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  
ΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

• GONERNANCE -
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ –
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ –
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

• ΟΜΕΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ –
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

• ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

• ΠΡΟΤΥΠΑ

• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ /
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ



Βασικοί στόχοιü Η πρόκληση είναι μεγάλη, καθώς η χρήση του ΒΙΜ καθιστά τις διαδικασίες 
σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας αποτελεσματικότερες, αποτρέπει 
σημαντικά λάθη, υπερβάσεις κόστους και χρονοδιαγράμματος, δίνει μια σαφή 
εικόνα της ποιότητας του κατασκευασμένου στοιχείου εκ των προτέρων και 
καθ’ όλη τη διάρκεια της οικοδομικής διαδικασίας και καθιστά δυνατή την 
έξυπνη διαχείριση του κύκλος ζωής. Ταυτόχρονα, το γεγονός της 
υποχρεωτικότητας του εργαλείου που θα προκύψει άμεσα με την ενσωμάτωση 
της οδηγίας κάνει απαραίτητη την ενεργοποίηση του ελληνικού 
κατασκευαστικού κλάδου σε όλους τους τομείς (κτίρια, ενέργεια, μεταφορές, 
υποδομές κλπ).

ü Ας θυμηθούμε ότι, στην Ελλάδα προ κρίσης οι επενδύσεις στον χώρο των 
υποδομών αντιπροσώπευαν το 3% του ΑΕΠ, ποσοστό που υπέστη μείωση της 
τάξης του 1,6% κατά τη δεκαετία που μας πέρασε λόγω της παρατεταμένης 
ύφεσης, δημιουργώντας ένα χρηματοδοτικό έλλειμμα 12,6 δισ. ευρώ την
περίοδο 2009 - 2018. Στον κτιριακό τομέα, αυτή τη στιγμή η συμβολή των 
κατασκευών στο ελληνικό ΑΕΠ ανέρχεται στο 8,3%, ενώ μόνον κατά τη 
διάρκεια της κρίσης χάθηκαν συνολικά 190.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. 
Συνεπώς είναι απαραίτητη και άμεση  η ανάγκη υποστήριξης του 
κατασκευαστικού κλάδου

Οι τρεις βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν είναι: 

(α) Δημιουργία Στρατηγικού Σχεδίου -Πλαισίου, 

(β) Ανάπτυξη ικανοτήτων του κλάδου και 

(γ) Διάχυση των στόχων & του οράματος, 

με σκοπό να περάσουμε σταδιακά από το LEVEL 1 (No Bim/Low 
Collaboration/CAD), στο LEVEL 2 (Partial Collaboration/2D-3D), στο LEVEL 3 (Full 
Collaboration/4D-5D) και εν τέλει στο LEVEL 4 (Full Integration/Open Bim-iBim-
6D) στα επόμενα 2-3 χρόνια. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ


