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Αθήνα, 22 Ιανουαρίου  2020 

Αριθ.Πρωτ.343 

Προς  

• Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη 

• Τον Υφυπουργό Ψηφιακής Στρατηγικής, κ. Γρηγόρη Ζαριφόπουλο 

• Τον Υφυπουργό Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

 

Κοινοποίηση : 

Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Γεώργιο Καραγιάννη 

 

Θέμα : «Ψηφιακή Βίβλος» 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Η ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων) είναι παραγωγικός φορέας και αποτελεί τον βασικότερο 

παράγοντα του κατασκευαστικού κλάδου. 

Πρόκειται για την μοναδική Ελληνική Εργοληπτική Οργάνωση μέλος της  

F.I.E.C. (European Construction Industry Federation) η οποία είναι Κοινωνικός 

Εταίρος της Ε.Ε., της E.I.C. (European International Contractors) και της E.D.A. 

(European Demolition Association). 

Η παρουσία της ΠΕΔΜΕΔΕ στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και στα 

Διοικητικά Συμβούλια όλων των ανωτέρω Ομοσπονδιών διασφαλίζει την άμεση 

ενημέρωσή της για τις πρωτοβουλίες που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που 

μετατρέπονται σε κοινοτικές οδηγίες. 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης προεδρεύει στις Ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες Construction 2020 & Construction 2050 (Building tomorrow’s Europe 

today) με βασικούς άξονες την Digitalization (ψηφιοποίηση), την Circular Economy 

(κυκλική οικονομία), το Β.Ι.Μ. (Building Information Modelling) και την Energy 

Efficiency (ενεργειακή αποδοτικότητα). 

Προκειμένου να προωθηθούν τα επόμενα έτη  τομεακές πρωτοβουλίες για την 
προσαρμογή της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, παρακολούθησης και λειτουργίας  
των έργων στην Ελλάδα, στην ψηφιακή εποχή, με την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών 
τεχνολογιών κατά τρόπο εναρμονισμένο με ανάλογες δόκιμες πρακτικές που 
εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, και ιδιαίτερα με παρεμβάσεις στους 
θεματικούς άξονες του τομέα digital construction της ΕΕ, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα 
πρέπει να περιληφθεί ως κατεύθυνση στο κεφάλαιο των μεσοπρόθεσμων 
παρεμβάσεων διακριτή κατηγορία η οποία αφορά στην ψηφιακή μεταρρύθμιση 
στον τομέα των κατασκευών.  
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Τα προσδοκόμενα αποτελέσματα από την κίνηση αυτή είναι σημαντικά  και 
περιγράφονται ως εξής :  

• Καλύτερος σχεδιασμός και κοστολόγηση των κατασκευαστικών έργων σε 
Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.  

• Διαφάνεια και εξοικονόμηση πόρων στην προμήθεια υλικών για την 
υλοποίηση κατασκευαστικών έργων.  

• Τήρηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού υλοποίησης των 
κατασκευαστικών έργων.  

• Καλύτερη διαχείριση ανθρώπινων και υλικών πόρων σε κατασκευαστικά 
έργα.  

• Υιοθέτηση των πιο σύγχρονων ψηφιακών & τεχνολογικών λύσεων από 
τον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο.  

• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στρατηγικές συνεργασίες με φορείς  του 
εξωτερικού στον κατασκευαστικό κλάδο.  

• Προσέλκυση διεθνών επενδυτών με άξονα την τεχνολογική αναβάθμιση 
του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα.  

• Αύξηση των θέσεων εργασίας στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο.  

• Αναβάθμιση της τεχνογνωσίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων των 
στελεχών του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου.  

• Καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών κατασκευαστικών 
εταιρειών στο εξωτερικό.  

• Βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.  

• Στήριξη της Πράσινης Ανάπτυξης και της δημιουργίας  Έξυπνων Κτιρίων 
και Υποδομών.  

 
Ως εκ τούτου είμαστε βέβαιοι ότι, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού όλων των 

τομέων της Ελληνικής Οικονομίας,  θα αναγνωρίσετε αυτή την αναγκαιότητα και θα 

φροντίσετε να περιληφθεί η διακριτή κατηγορία που αφορά στην ψηφιακή 

μεταρρύθμιση στον τομέα των κατασκευών, όπως συμβαίνει και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη. 

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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