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αποτυπώματός του από τη σύλληψη 
μέχρι το τέλος της ζωής του.
Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι το BIM 
αποτελεί ένα αξιόπιστο όχημα για την 
ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των 
Κατασκευών. Μπορεί να εξυπηρετεί 
διαφορετικούς σκοπούς, ανάλογα με τη 
φάση ενός έργου (σχεδιασμός, προγραμ-
ματισμός, εκτέλεση κ.λπ.) και, εφόσον 
ενημερωθεί σωστά, μπορεί να συγκε-
ντρώνει όλο και περισσότερα δεδομένα 
από στάδιο σε στάδιο. 
Για τη διεύρυνση και πληρέστερη εκμε-
τάλλευση των δυνατοτήτων του BIM και 
ανάλογων ψηφιακών εργαλείων, είναι 
σημαντικό να καταλάβουμε ότι η υιοθέ-
τηση της ψηφιακής τεχνολογίας και επε-
ξεργασίας στον χώρο της βιομηχανίας 
και των Κατασκευών είναι το κλειδί ώστε 
οι διαφορετικές εμπλεκόμενες ομάδες 
και ειδικότητες να αποκτήσουν ένα κοινό 
λεξιλόγιο και να είναι σε θέση να συμβάλ-
λουν στην ψηφιακή εξομοίωση με συνεπή 
και αξιόπιστο τρόπο.

ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΉ ΔΙΑΔΟΣΉ 
ΤΟΥ ΒΙΜ ΚΑΙ ΤΉΣ 
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
Η ΠΕΔΜΕΔΕ, τα τελευταία χρόνια, απο-
τελεί βασικό συντελεστή για την ενσω-
μάτωση του ΒΙΜ στο Κατασκευαστικό 
Οικοσύστημα της χώρας. 
Η Ένωση, εκπροσωπώντας την Ελλάδα 
στην Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής 
Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC), 
που είναι θεσμοθετημένος κοινωνικός 
εταίρος και επίσημος συνομιλητής της 
Ε.Ε., είχε από την αρχή ενημέρωση για 
το Πρόγραμμα ΒΙΜ και το πώς αυτό 
ενσωματώνεται σε όλες τις φάσεις του 
Κατασκευαστικού οικοσυστήματος. Στον 
πρώτο άξονα των προκλήσεων που προ-
βάλλει η FIEC για το Κατασκευαστικό 
οικοσύστημα βρίσκεται το BIM, ενώ 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως 
Construction Alliance 2050, στις οποίες 
η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει πρωταρχικό ρόλο και 
συμμετέχει ενεργά μεταφέροντας τεχνο-
γνωσία προς την Ελλάδα, έχουν ως στόχο 

την ωρίμανση της ψηφιακής μετάβασης 
του Κλάδου.
Σε εθνικό επίπεδο, η ΠΕΔΜΕΔΕ φροντίζει 
να φέρνει στην επικαιρότητα το θέμα του 
ΒΙΜ, στην προσπάθεια να εμπλέξει όλους 
τους βασικούς συντελεστές που συνδέ-
ονται με την αλυσίδα του ΒΙΜ, επιδιώ-
κοντας την αποτελεσματική εφαρμογή 
του σύμφωνα με τις γραμμές χάραξης 
πολιτικής στην Ευρώπη.
Το 2019, η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργάνωσε 
μαζί με το ΤΕΕ ημερίδα με τίτλο BIM & 
Construction 2050, Building tomorrow’s 
Europe today – Χτίζοντας σήμερα την 
Ευρώπη του αύριο, την οποία πλαισίωσε 
η πολιτική ηγεσία, ο Πρόεδρος της FIEC 
και η αρμόδια Επιστημονική σύμβουλος 
της FIEC, μέλη της Ένωσης και παράγο-
ντες του Κλάδου, ώστε να επιχειρήσει 
τη σύζευξη της υφιστάμενης κατάστα-
σης σε εθνικό επίπεδο με τα ευρωπαϊκά 
δρώμενα γύρω από το BIM.
Παράλληλα, η ΠΕΔΜΕΔΕ ολοκλήρωσε 
με επιτυχία το εθνικό Πρόγραμμα 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΣΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Του Μιχαήλ Δακτυλίδη, Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων 
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ)

Η 
μοντελοποίηση κατασκευαστικών 
πληροφοριών «Building Information 
Modeling» (BIM) είναι το κυριότερο 

εργαλείο για τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό του Κατασκευαστικού Τομέα. 
Βασίζεται στη χρήση «έξυπνων» ψηφια-
κών μοντέλων, τα οποία προσφέρουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες για να γίνεται 
ο σχεδιασμός και η μελέτη κτιρίων και 
υποδομών γρηγορότερα, οικονομικό-
τερα, με καλύτερη ποιότητα και με λιγό-
τερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Η ψηφιοποίηση των κατασκευών με 
τη χρήση του ΒΙΜ σηματοδοτεί την 
αρχή μιας νέας εποχής με έξυπνες 
και βιώσιμες υποδομές. Οι τεχνολο-
γίες ΒΙΜ κερδίζουν σταθερά έδαφος 
στους διεθνείς τομείς Σχεδιασμού, 
Διαχείρισης και Κατασκευής Τεχνικών 
Έργων, προτείνοντας επαναστατικές 
μεθόδους και εργαλεία. Tα οφέλη είναι 
πολυδιάστατα, αφού εκμηδενίζεται η 
ασάφεια, μεγιστοποιείται η συνέργεια 
όλων των εμπλεκομένων πλευρών και 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λάθους 
τόσο στον σχεδιασμό όσο και στον 
προγραμματισμό στις κατασκευές. Οι 
πληροφορίες που μπορεί να περιέχει 
το μοντέλο αυτό αυξάνουν την αξία 
του έργου και τη δυνατότητα ελέγ-
χου και διαχείρισης του ενεργειακού 
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«Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομέ-
νων στον κλάδο Κατασκευών και Υλικών», 
το οποίο εκπαίδευσε και πιστοποίησε 
1.200 εργαζόμενους στο κλάδο, στο 
ΒΙΜ και τις Ηλεκτρονικές υποβολές σε 
διαγωνισμούς.
Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό 
που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του 
Προγράμματος και στην προσπάθεια 
ενίσχυσης της τεχνογνωσίας και ανά-
πτυξης της ετοιμότητας του δημόσιου 
τομέα στο ΒΙΜ, ώστε να είναι σε θέση 
να το ενσωματώσει στις δραστηρι-
ότητές του και στα Δημόσια Έργα, η 
ΠΕΔΜΕΔΕ προχώρησε στην εκπαίδευση 
του προσωπικού Φορέων του Δημόσιου 
τομέα (όπως, ΕΡΓΟΣΕ, ΔΕΔΑ, ΕΥΔΑΠ). 
Έχει ήδη ολοκληρωθεί εκπαιδευτι-
κός κύκλος κατάρτισης στελεχών της 
ΕΡΓΟΣΕ και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με παράλ-
ληλη πιστοποίηση και αναμένεται να 
συνεχιστεί η δράση αυτή και με τους 
υπόλοιπους Δημόσιους Οργανισμούς, 
Φορείς και Τεχνικές Εταιρείες που 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Στόχος 
της ΠΕΔΜΕΔΕ είναι να συνεχίσει την 
προσπάθεια αυτή, στην κατεύθυνση 
της ωρίμανσης της χρήσης του ΒΙΜ και 
στην ενίσχυση της ικανότητας όλων 
των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα αξίας 
του BIM, ώστε να προωθηθεί η χρήση 
του στους Δημόσιους Διαγωνισμούς 
και τις Δημόσιες Συμβάσεις, όπως προ-
βλέπεται από τις προτεραιότητες και 
γραμμές χάραξης πολιτικής που θέτει 
η Ευρώπη.
Παράλληλα, η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετέχει 
ενεργά και σε ευρωπαϊκά έργα με στόχο 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανά-
πτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
στο πεδίο του ΒΙΜ. 
Αξίζει να αναφερθεί ο ρόλος της 
ΠΕΔΜΕΔΕ, ως εταίρου που εκπρο-
σωπεί την Ελλάδα, στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα «Construction Blueprint», 
στο οποίο εμπλέκονται 24 εταίροι 
από 12 χώρες, με στόχο την ανάπτυξη 
μιας νέας στρατηγικής προσέγγισης - 
Τομεακής Συμμαχίας Δεξιοτήτων στον 
Κατασκευαστικό Κλάδο, που θα αποτε-
λέσει τη βάση για την αναδιαμόρφωση 
του συστήματος επαγγελματικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης στους άξονες 
της Ψηφιοποίησης, της Κυκλικής 
οικονομίας και της Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας, ώστε να ανταποκρίνε-
ται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς 
εργασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΑΝΥΨΩΝΟΥΝ 
ΤΉ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Στην κατεύθυνση αυτή νέα προγράμ-
ματα, δράσεις και πρωτοβουλίες σχεδι-
άζονται και ωριμάζουν από την Ένωση 
με βασικό σημείο αναφοράς την ενσω-
μάτωση του ΒΙΜ και την ψηφιακή μετά-
βαση του κλάδου. Ακόμα, η ΠΕΔΜΕΔΕ 
συμμετέχει διά του Προέδρου της, 
τόσο στην «Υποστηρικτική Ομάδα 
Εμπειρογνωμόνων προώθησης του 
Ευρωπαϊκού Εργαλείου EU ΒΙΜ (Building 
Information Modelling)» του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και 
στη Συντονιστική Επιτροπή Εργασίας 
που συγκροτήθηκε από τον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών για την εκπό-
νηση του έργου «Ανάπτυξη Στρατηγικού 
Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την εφαρ-
μογή του ΒΙΜ στην Ελλάδα», με σκοπό 
την προώθηση του Ευρωπαϊκού εργα-
λείου EU ΒΙΜ στην Ελλάδα. 
Aνταποκρινόμενη επίσης στις ταχύτα-
τες αλλαγές και απαιτήσεις του κλάδου 
και της αγοράς εργασίας, η ΠΕΔΜΕΔΕ 
συμμετέχει σε πολλά ακόμα ευρωπα-
ϊκά και εθνικά συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών κατάρτισης 
και πιστοποίησης των απασχολούμενων 

στην Κατασκευαστική Βιομηχανία, στη 
διάγνωση των αναγκών του κλάδου 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας και στη διενέργεια καινοτό-
μων δράσεων με σκοπό την ανύψωση 
του κλάδου, τη μεταφορά τεχνογνωσίας 
και την ενσωμάτωση των οδηγιών και 
κατευθύνσεων που θέτει η Ε.Ε.
Οι άξονες της ψηφιοποίησης, της ενερ-
γειακής απόδοσης και της κυκλικής οικο-
νομίας που αποτελούν τους βασικούς 
μοχλούς ανάπτυξης και εξέλιξης στον 
κλάδο στην κατεύθυνση της προσαρμο-
γής στην κλιματική αλλαγή και της μετά-
βασης στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, 
αποτελούν το βασικό σημείο αναφο-
ράς στα προγράμματα και τις δράσεις 
που σχεδιάζει, ωριμάζει και υλοποιεί η 
ΠΕΔΜΕΔΕ, τα κυριότερα εκ των οποίων 
είναι τα εξής: 
CDWaste-ManageVET - Developing 
VET for addressing Construction and 
Demolition Waste Management skills 
needs
Ο στόχος του Προγράμματος «CDWaste-
ManageVET» είναι να προωθήσει την 
επαγγελματική εκπαίδευση των εργα-
ζομένων του κατασκευαστικού κλά-
δου και να ενισχύσει τις δεξιότητές 
τους όσον αφορά στη διαχείριση των 
αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην κατεύθυνση 
της κυκλικής οικονομίας, μέσω ενός και-
νοτόμου προγράμματος κατάρτισης. Το 
έργο υλοποιείται από φορείς που εκπρο-
σωπούν 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, 
Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, 
Ρουμανία).
GUPP - Upgrading skills for EU Greener 
Public Procurements in Construction 
Works
To έργο GUPP αποσκοπεί στην ανα-
βάθμιση των δεξιοτήτων των εμπλε-
κόμενων στις διαδικασίες δημοσίων 
συμβάσεων, και ειδικότερα των 
Δημόσιων Αρχών, Αναθετουσών 
Αρχών, εκπροσώπων του Κλάδου, 
Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων και 
υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, για την 
προώθηση των Πράσινων Δημοσίων 
Συμβάσεών της στα κατασκευαστικά 
έργα. Στο έργο εμπλέκονται 4 ευρωπα-
ϊκές χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, 
Σλοβενία), που εκπροσωπούνται από 
5 εταίρους.

ΤAB4BUILDING - Training for Architects 
and Builders in the use of composites For 
the BUILDING sector
Το έργο έχει ως κύριο στόχο την ανά-
πτυξη των ικανοτήτων των Αρχιτεκτόνων 
και των Κατασκευαστών σύνθετων εφαρ-
μογών σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των 
σύνθετων υλικών. Στην Ευρώπη υπάρχει 
έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών 
κτιρίων και επαγγελματιών με τις κατάλ-
ληλες δεξιότητες ή/και ικανότητες για 
την εκτέλεση αυτής της νέας εργασίας 
υλικών. Την παρούσα αναγκαιότητα έρχε-
ται να καλύψει το παρόν έργο, μέσω της 
ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων 
τους στο εν λόγω πεδίο.
CaPABle - Building capacity of Public 
Authorities towards meeting Public 
Building stock Renovation challenges
Ο στόχος του έργου CaPABle είναι να 
αναπτύξει την ικανότητα των Δημόσιων 

Αρχών για την αντιμετώπιση των προκλή-
σεων που αντιμετωπίζουν στα πλαίσια 
της ανακαίνισης του δημόσιου κτιριακού 
αποθέματος και, κατ’ επέκταση, να προε-
τοιμάσει και να ενισχύσει τη μεταστροφή 
της συμπεριφοράς των βασικών συντε-
λεστών του Δημόσιου τομέα προς την 
κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων 
βιωσιμότητας, κλιματικής αλλαγής και 
ενεργειακής αποδοτικότητας που θέτει 
η Ε.Ε. στα πλαίσια των πολιτικών ανακαί-
νισης κτιρίων. 
Την Ελλάδα εκπροσωπεί η ΠΕΔΜΕΔΕ 
και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ενώ οι λοιποί εταίροι 
της Σύμπραξης είναι επιμελητήρια, πάρο-
χοι ΕΕΚ, περιβαλλοντικές οργανώσεις 
και λοιπές ενώσεις από 4 χώρες (Ιταλία, 
Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβενία).
RenovUP - Professionalising site man-
agers and team leaders in the specific 

management of building renovation sites 
in Europe
Το RenovUp αποσκοπεί στην ενίσχυση 
της ικανότητας των site managers και 
team leaders, ώστε να κατανοήσουν 
καλύτερα την ανακαίνιση στο σύνολό 
της και να είναι σε θέση να προβλέψουν 
και να σχεδιάσουν επαρκώς τις συγκε-
κριμένες παρεμβάσεις, και έργα ανα-
καίνισης κτιρίων. Στο έργο εμπλέκονται 
5 ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, 
Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία), που εκπροσω-
πούνται από 5 εταίρους. Η ΠΕΔΜΕΔΕ, 
λόγω και της συμμετοχής της στη FIEC, 
έχοντας αφουγκραστεί πρώτη τις ανά-
γκες του Κλάδου για την κατάρτιση των 
Μηχανικών και του προσωπικού σε σύγ-
χρονα τεχνολογικά εργαλεία, ενεργεί 
προς κάθε κατεύθυνση προς όφελος 
των μελών της και του Κατασκευαστικού 
Κλάδου γενικότερα. ■

Η ΠΕΔΜΕΔΕ αποτελεί 
βασικό συντελεστή 

της διάδοσης του ΒΙΜ 
στο κατασκευαστικό 

οικοσύστημα της 
Ελλάδας


