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1 από τα 14
βιομηχανικά 
οικοσυστήματα
της EE

Eυθύνεται για

9% του ΑΕΠ
της ΕΕ

7% της
απασχόλησης

Aποτελείται 

από 3,1 εκατ.
επιχειρήσεις
(οι περισσότερες ΜΜΕ)

Ευρωπαϊκό οικοσύστημα κατασκευών



DIGITAL CONSTRUCTION - BIM

Έξυπνα
ψηφιακά μοντέλα για

σχεδιασμό
μελέτη
κατασκευή
λειτουργία υποδομών

Οι δημόσιες αρχές
διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για

την προώθηση 
της χρήσης BIM

Οφέλη
από τη χρήση BIM

στο περιβάλλον
στην οικονομία
στην κοινωνία



ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οδηγία της ΕΕ (2014/24/ΕΕ)  για τις δημόσιες συμβάσεις: 

ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 

Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων 

και τους διαγωνισμούς μελετών, τα κράτη μέλη 

μπορούν να απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων 

μέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων BIM ή 

παρόμοιων μέσων.

«

»



EU BIM TASK GROUP

Μέλη από 27 χώρες

Εκπρόσωποι δημοσίου τομέα 

εξυπηρετώντας το δημόσιο 

συμφέρον για την ψηφιακή 

μετάβαση του κατασκευαστικού 

τομέα στην ΕΕ 

Φεβρουάριος 2016
σύσταση ομάδας

εργασίας ΕΕ για την

προώθηση του BIM

βάσει της Ευρωπαϊκής

Οδηγίας 2014/24
EU BIM
TASK GROUP



MEMBERS

GREECE
Μέλος EU BIM Task Group από το 2018

Dr. Souheil Soubra (Γαλλία), Πρόεδρος

Milena Feustel (Γερμανία), Αναπληρωτής Πρόεδρος

Jaan Saar (Εσθονία), Αναπληρωτής Πρόεδρος



ΣΤΟΧΟΣ

Βελτίωση ποιότητας 

υποδομών

Mεγαλύτερη αξία 

στο δημόσιο 
χρήμα

Βιώσιμη
ανταγωνιστικότητα 

στην κατασκευαστική
βιομηχανία

Aνάπτυξη καινοτομίας στις κατασκευές

με χρήση των τεχνολογικών εργαλείων



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Μεταφράστηκε σε

21 γλώσσες



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ & ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΙΜ

Ανάλυση
Κόστους - Οφέλους



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ BIM ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΦΙNΛΑΝΔΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΔΑΝΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ



Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ BIM ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ

ΔΑΝΙΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΤΣΕΧΙΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ
Ν. ΚΟΡΕΑ

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

ΒΙΕΤΝΑΜ

ΚΙΝΑ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΗΠΑ

ΜΕΞΙΚΟ

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΠΕΡΟΥ

ΧΙΛΗ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΗΑΕ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ



ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Εστίαση στα δεδομένα, 
την τεχνολογία και 
τις υποδομές και 
για την ενίσχυση 
της ψηφιακής κυριαρχίας 
της ΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μετατροπή της ΕΕ
σε δίκαιη και

ευημερούσα κοινωνία
με σύγχρονη,

οικονομικά αποδοτική και
ανταγωνιστική οικονομία

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ



ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(νέος κλάδος -
bim administrators) 
με εξειδικευμένα 
προγράμματα
εκπαίδευσης 
για μηχανικούς

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ελληνικής
κατασκευαστικής

βιομηχανίας, προκειμένου
να παραμείνει εντός

αγοράς και ανταγωνιστική



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ BIM

Μεθοδολογία
για ανάλυση κόστους -

οφέλους για τη χρήση της BIM

στις δημόσιες συμβάσεις

Από τα πρώτα παραδοτέα 
της ανακοίνωσης 
για το κύμα ανακαινίσεων
(2020)

Στόχος

Δημιουργία προϋποθέσεων 
για θέσπιση της BIM 
στις δημόσιες συμβάσεις 
για μεμονωμένα δημόσια έργα, 
καταδεικνύοντας κόστη και οφέλη



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Δημιουργία μοντέλου μέτρησης κόστους - οφέλους της 
χρήσης BIM στα δημόσια κατασκευαστικά έργα, βάσει 
δαπανών, εσοδών και μη χρηματικών οφελών

Επικύρωση μοντέλου και κατάδειξη σημασίας του και 
δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής μέσω έξι 
περιπτωσιολογικών μελετών που είναι αντιπροσωπευτικές 
διαφόρων τύπων έργων

Κατάρτιση ενημερωτικού και εύχρηστου εγχειριδίου 
για δημόσιους φορείς της ΕΕ



ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ

Κόστη που συνδέονται με χαμηλότερη παραγωγικότητα και τις απαιτούμενες 

επιπλέον προσπάθειες

Αύξηση του κόστους εργασίας του προσωπικού του δημόσιου φορέα στο στάδιο προ δημοπράτησης

Αύξηση του κόστους εργασίας του προσωπικού του δημόσιου φορέα στο στάδιο της δημοπράτησης

Αύξηση του κόστους εργασίας του προσωπικού του δημόσιου φορέα στο στάδιο μετά την ανάθεση

Αυξημένο κόστος για συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διαδικασία δημόσιων προμηθειών

Κόστος μοντελοποίησης της BIM

Επενδυτικό κόστος ειδικά για την BIM - ποσοστό που κατανέμεται στο συγκεκριμένο έργο

Επένδυση στην αναβάθμιση hardware του δημόσιου φορέα

Ετήσια τέλη άδειας χρήσης λογισμικού δημόσιου φορέα

Κόστος κατάρτισης προσωπικού

Κόστος συντονισμού BIM

ΚΟΣΤΗ



ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ

Μείωση κόστους λόγω πρώιμης ανίχνευσης συγκρούσεων και σφαλμάτων 

με επακόλουθη μείωση των αλλαγών που απαιτούνται στο στάδιο της κατασκευής

Μείωση κόστους λόγω ακριβέστερων εκτιμήσεων ποσοτήτων

Μείωση κόστους λόγω χαμηλότερου κόστους αξιώσεων / διαφορών

Εξοικονόμηση χρόνου στις φάσεις μελέτης και κατασκευής και συναφής 

μείωση διάρκειας έργου

Μείωση κόστους εργασίας του προσωπικού του δημόσιου φορέα λόγω 

ταχύτερης ανάλυσης εγγράφων για τη διαχείριση και συντήρηση εγκαταστάσεων

Μείωση κόστους λόγω πιο αποδοτικής ετήσιας συντήρησης

Μείωση κόστους που αναλογεί στο κράτος / στην κοινωνία λόγω βελτίωσης 
της υγείας και ασφάλειας

Μείωση εκπομπών CO2 λόγω μειωμένης κατανάλωσης υλικών

ΟΦΕΛΗ



ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΒΑΣΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ Κτίριο | Μετατροπή

1.620 m2

1.174.800 €

Λεπτομερής ΜελέτηΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ BIM1ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ BIM

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Η υιοθέτηση της BIM σε αυτή την 
περιπτωσιολογική μελέτη αναμένεται να είναι 
επωφελής και βιώσιμη.

Επιλεγμένοι Δείκτες μελέτης: 

• οφέλη που συνδέονται με την ενισχυμένη
ακρίβεια της εκτίμησης ποσοτήτων και

• βελτιωμένη αποδοτικότητα των
δραστηριοτήτων συντήρησης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

H ΚΠΑ και η αναλογία οφέλους-κόστους 
του έργου είναι υψηλότερες σε σχέση με 
το 1ο επίπεδο ωριμότητας BIM.

Οι τιμές των δύο πιο σημαντικών δεικτών 
αυξήθηκαν σε σύγκριση με το 1ο επίπεδο 
ωριμότητας BIM. 

Στο 2ο επίπεδο ωριμότητας BIM, το όφελος που 
συνδέεται με την ενισχυμένη αποδοτικότητα 
συντήρησης αυξήθηκε σημαντικά.

Η ΟΚΠΑ που συνδέεται με τη λειτουργία και 
τη συντήρηση δεν είναι πλέον αρνητική

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΒΑΣΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ Κτίριο | Ανακαίνιση

4.000 m2

13.090.000 €

Ψηφιακό ΔίδυμοΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΙΡΙΟ

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ BIM1ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ BIM

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Η ΚΠΑ και η αναλογία οφέλους-κόστους 
επισημαίνουν την κερδοφορία, η οποία 
εκφράζεται ως εξοικονομήσεις, της επένδυσης 
στην BIM και της επακόλουθης χρήσης της στο 
έργο. 

Οι δύο πιο σημαντικοί δείκτες που αναφέρονται 
για αυτή την περιπτωσιολογική μελέτη 
παραπέμπουν στις εξοικονομήσεις που 
παράγονται από την αυξημένη αποδοτικότητα 
των δραστηριοτήτων συντήρησης περιουσιακών 
στοιχείων καθώς και στις εξοικονομήσεις 
χρόνου που εξασφαλίζονται κατά την τριετία 
του σταδίου κατασκευής του έργου.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Η ΚΠΑ και η αναλογία οφέλους-κόστους 
δείχνουν ότι η χρήση της BIM στο έργο είναι 
επωφελής, με ακόμα μεγαλύτερα δυνητικά 
οφέλη σε σχέση με το σενάριο του 1ου 
επιπέδου ωριμότητας.

Η ΚΠΑ της φάσης της κατασκευής σχεδόν 
διπλασιάζει την αξία της από το 1ο στο 2ο 
επίπεδο ωριμότητας.

Οι τιμές των δύο πιο σημαντικών δεικτών είναι 
υψηλότερες σε αυτό το σενάριο σε σύγκριση με 
το 1ο επίπεδο ωριμότητας BIM. Στην πράξη, το 
εργαλείο CBA προβλέπει αύξηση αυτών των 
δύο οφελών στο 2ο επίπεδο ωριμότητας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



ΕΡΓΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ BIM

ΒΑΣΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ Νεόδμητο Νοσοκομείο | Επαλήθευση

4.000 m2

26.880.000 €

Λεπτομερής ΜελέτηΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 
Γενικοί δείκτες έργου:

Άμεσες δαπάνες BIM:

Επίκεντρο φάσης:

Πιο σημαντικός οικονομικός δείκτης:

Καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) 
1.633.533 €

Αναλογία οφέλους - κόστους 
10,0

Κόστος μοντέλου BIM 
33.626 €

Κόστος συντονισμού BIM 
22.992 €

Ανίχνευση συγκρούσεων 
577.948 €

Οικονομική καθαρή παρούσα 
αξία (ΟΚΠΑ) 1.748.967 €

Λειτουργία και συντήρηση
ΟΚΠΑ: 234.894 € - Αναλογία 
οικονομικού οφέλους - κόστους: 5,15

Αποδοτική συντήρηση 
395.515 €

Μείωση εκπομπών CO2 
2.643 €

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ BIM

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
• Η θετική ΟΚΠΑ που εκτιμάται για τη φάση της λειτουργίας 
και της συντήρησης συμβάλλει σε μια ΚΠΑ που είναι 
ενδεχομένως αισθητά υψηλή για το συνολικό έργο. 
Εκτιμάται ότι είναι εφικτή μια πολύ υψηλή αναλογία 
οφέλους-κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 
έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται ότι η υιοθέτηση της 
BIM για αυτό το σενάριο θα είναι επωφελής και βιώσιμη.

• Ο πιο σημαντικός δείκτης σε αυτή την περιπτωσιολογική 
μελέτη αφορά την ενισχυμένη αποδοτικότητα συντήρησης, 
όπου η αναφερόμενη τιμή είναι το άθροισμα των ετήσιων 
εξοικονομήσεων που θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα 
20 ετών. Το άλλο σημαντικό όφελος συνδέεται με την 
ανίχνευση συγκρούσεων που κατανέμεται στη φάση της 
κατασκευής.

ΕΡΓΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ BIM
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



ΕΡΓΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ BIM
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 
Γενικοί δείκτες έργου:

Άμεσες δαπάνες BIM:

Επίκεντρο φάσης:

Πιο σημαντικός οικονομικός δείκτης:

Καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) 
1.930.283 €

Αναλογία οφέλους - κόστους 
10,60

Κόστος συντονισμού BIM 
74.871 €

Ανίχνευση συγκρούσεων 
577.948 €

Οικονομική καθαρή παρούσα αξία 
(ΟΚΠΑ) 2.045.718 €

Λειτουργία και συντήρηση
ΟΚΠΑ: 587.393 € - Αναλογία 
οικονομικού οφέλους - κόστους: 11,39

Αποδοτική συντήρηση 
901.773 €

Μείωση εκπομπών CO2 
2.643 €

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ BIM

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
• Η συνολική ΚΠΑ και η αναλογία κόστους-οφέλους του 

έργου υποδηλώνουν ότι η υιοθέτηση της BIM αναμένεται 

να είναι δυνητικά πολύ επωφελής. Σε καμία φάση δεν 

αναμένεται αρνητική ΟΚΠΑ.

• Ο δείκτης που αντιπροσωπεύει τις εξοικονομήσεις λόγω 

βελτιωμένης αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων 

συντήρησης αναμένεται να αυξηθεί από το 1ο στο 2ο 

επίπεδο ωριμότητας. Ταυτόχρονα, το όφελος που 

συνδέεται με την ανίχνευση συγκρούσεων εκλαμβάνεται 

ως ανεξάρτητο από το επίπεδο ωριμότητας BIM.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ Κτίριο | Νέα Κατασκευή

1.800 m2

2.307.780 €

Βασική ΜελέτηΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ BIM1ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ BIM

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Η συνολική αναλογία οφέλους-κόστους του 
έργου είναι υψηλότερη από 1 και η επακόλουθη 
εκτίμηση της σχετικής καθαρής παρούσας αξίας 
είναι θετική: η υιοθέτηση της BIM σε αυτή την 
περιπτωσιολογική μελέτη αναμένεται να είναι 
επωφελής και βιώσιμη.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Η ΚΠΑ και η αναλογία κόστους-οφέλους 
υποδηλώνουν ότι η υιοθέτηση της BIM 
αναμένεται να είναι βιώσιμη. Επιπλέον, 
συνεκτιμώντας την ίδια φάση για το 1ο επίπεδο 
ωριμότητας BIM, η ΟΚΠΑ της φάσης 
σχεδιασμού και μελέτης δεν είναι πλέον 
αρνητική.

Στην πράξη, το εργαλείο CBA δεν προβλέπει 
την αύξηση αυτών των δύο οφελών κατά τη 
μετάβαση από το ένα επίπεδο ωριμότητας στο 
άλλο.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η βαρύτητα στους δημόσιους διαγωνισμούς 
έχει δημιουργήσει την ανάγκη μέτρησης 

όχι μόνο των οικονομικών οφελών 
(για παράδειγμα, εξοικονομήσεις λόγω επακριβών εκτιμήσεων ποσοτήτων) 

αλλά και των οικονομικών οφελών που συνδέονται περισσότερο 
με το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό πεδίο 

(για παράδειγμα, μείωση αποβλήτων και εκπομπών CO2)

Δύο ομάδες δεικτών απόδοσης 
για τη μέτρηση της βιωσιμότητας 
που παρουσιάζει η χρήση της BIM

σε ένα επενδυτικό έργο



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η δοκιμή του εργαλείου σε έξι περιπτωσιολογικές μελέτες 
έχει δώσει στιβαρά αποτελέσματα 

Τα σχόλια των χρηστών θα μπορούσαν να συντελέσουν 
σε περαιτέρω βελτιώσεις στο μέλλον

Η υιοθέτηση της BIM στις δημόσιες συμβάσεις 

είναι μια μακροχρόνια και σύνθετη διαδικασία 

που συνδέεται περισσότερο με μια βαθιά πολιτιστική αλλαγή 

προς την ψηφιακή σκέψη και όχι απλά με την εισαγωγή νέου λογισμικού 

και hardware για την υποστήριξη των τακτικών εργασιών



ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ BIM

Κουλτούρα
αλλαγών

Εκπαίδευση στις διαδικασίες
και στις τεχνολογικές

εφαρμογές

Πιστοποίηση

Επιλογή λογισμικού
και αγορά

αδειών χρήσης

Γρήγορο
τηλεπικοινωνιακό

δίκτυο

Θεσμικό
πλαίσιο



ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 Αύξηση της ζήτησης
Ενθάρρυνση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας, συνεργατικών
πλατφορμών και της μοντελοποίησης κατασκευαστικών
πληροφοριών (ΒΙΜ) στα δημόσια κατασκευαστικά έργα και
έργα ανακαίνισης.

 Τυποποίηση και εναρμόνιση
Τα πρότυπα είναι βασικοί πυλώνες για την επίτευξη της
ψηφιακής μετάβασης γιατί συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός
πιο αποτελεσματικού, πιο ανθεκτικού και πιο ασφαλούς
κατασκευαστικού τοπίου.



 Διακυβέρνηση δεδομένων

Προσβασιμότητα

αξιοπιστία

εμπιστοσύνη

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ



Επέκταση και ενίσχυση προσβάσιμων 
ψηφιακών εργαλείων για την εξυπηρέτηση 

της πράσινης μετάβασης



 Πανεπιστήμιο του Τορίνο

Πλατφόρμα BIM-GIS για τη διαχείριση του ενεργητικού του campus του Πανεπιστημίου του Τορίνο.

Στόχος: αποτελεσματική - βιώσιμη λειτουργία και συντήρηση του αποθέματος μεγάλων κτιρίων. 

Μέσο: εργαλείο επιχειρησιακών πληροφοριών (business intelligence tool), που αξιοποιεί δεδομένα
και να παρέχει βασικούς δείκτες απόδοσης

Αποτελεί διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης πόρων για τη διευκόλυνση της διαχείρισης του
κτιριακού αποθέματος και τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του.

Συμβάλλει κομβικά στη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης και στον καθορισμό βέλτιστης 
διαχείρισης της λειτουργίας, για τη μείωση των εκπομπών, μέσω της παρακολούθησης δεδομένων 
και της λεπτομερούς επεξεργασίας των μηχανικών συστημάτων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ



 Αυτοματοποίηση του συστήματος διαχείρισης ενεργητικού μεγάλων εμπορικών κτιρίων, για 
να τα καταστήσει πιο έξυπνα, πράσινα και αποτελεσματικά.

Χρησιμοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να μετατρέψει το 
σύστημα διαχείρισης κτιρίων (BMS) από σύστημα αντίδρασης (σε περίπτωση βλάβης) σε 
σύστημα πρόβλεψης.

Αντιμετωπίζει τις βασικές προκλήσεις του υπό πίεση κατασκευαστικού κλάδου: τη μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης λόγω του αποτυπώματος και του κόστους συντήρησης και την 
παράλληλη διατήρηση της άνεσης των ενοίκων του κτιρίου.

Το Brainbox AI έχει τιμηθεί με το Βραβείο Καλύτερης Καινοτομίας 2020 του περιοδικού TIME 
και το Βραβείο Καλύτερης Καινοτομίας του COP26 (Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή).

Προωθείται με επιτυχία στην Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.
Θα εφαρμοστεί σε 2 κτίρια του Ευρωπαικού κοινοβουλίου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ





Liana Anagnostaki

Member of Steering Committee
EU BIM Task Group,

Greek Representative

liana.anagnostaki@gmail.com

www.linkedin.com/in/liana-anagnostaki-a0949b1



Ευχαριστώ!
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