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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Δκδήλυζη ΒIM & Beyond ζηο ΣΔΔ/ΣΚΜ: Η πποζαπμογή ζε νέερ τηθιακέρ δεξιόηηηερ, 

θέπνει επισειπημαηικέρ εςκαιπίερ για Μησανικούρ  

 

O ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν, ε ζεκαζία ησλ ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ πνπ θαιείηαη λα δηαζέηεη ν ζύγρξνλνο κεραληθόο, θαζώο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ πνπ αλνίγνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ήηαλ νη θεληξηθνί 

άμνλεο εθδήισζεο, πνπ δηνξγάλσζε ην ΤΔΔ/ΤΚΜ ζην ακθηζέαηξν ηνπ Τκήκαηνο κε ζέκα: «BIM 

and Beyond: Ψεθηαθέο Γεμηόηεηεο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Δπθαηξίεο γηα κεραληθνύο», θαηά ηελ 

νπνία, δηαθεθξηκέλνη εηζεγεηέο,  κπξνζηά ζε έλα θνηλό πνπ έδεημε ζεξκό ελδηαθέξνλ, 

παξνπζίαζαλ ηα ζύγρξνλα ςεθηαθά εξγαιεία θαη εθαξκνγέο ησλ ΒΙΜ (Building Information 

Modeling) θαη 3D printing. 

Χαηξεηίδνληαο ηελ εθδήισζε ν Πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ θ. Γηώξγνο Τζαθνύκεο ππνγξάκκηζε ηελ 

πξνζήισζε ηνπ Τκήκαηνο ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ κειώλ ηνπ, πνπ ελδηαθέξνληαη 

λα πξνζαξκόζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο ζε έλα ζύγρξνλν πξνθίι Μεραληθνύ-Δπηρεηξεκαηία, 

ζε έλα πεξηβάιινλ δηαξθώο ςεθηνπνηνύκελν θαη εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθό. 

Καηά ηνλ δηθό ηνπ ραηξεηηζκό, ν θ. Ισάλλεο Τζηηζόπνπινο, Πξόεδξνο ηεο ΜΔ 

Αληαγσληζηηθόηεηαο, Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Καηλνηνκίαο ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ, πνπ είρε θαη ηελ 

νξγαλσηηθή επζύλε ηεο εθδήισζεο, αλέδεημε ηε ζεκαζία ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη ν ζύγρξνλνο κεραληθόο κπαίλνληαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ζηίβν, αιιά θαη ηε ζεκαζία ηεο 

δεκηνπξγίαο ζηαζεξώλ κεραληζκώλ πξόζιεςεο δεμηνηήησλ κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Τν κέινο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ, θ.Μαλώιεο Μπειηκπαζάθεο, 

πξναλαγγέινληαο ηνπο εηζεγεηέο ηεο εθδήισζεο. ηόληζε ηδηαίηεξα ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο θαη ηελ 

πξσηνπόξν δξάζε ηνπο ζε πεδία πνπ νπζηαζηηθά δηεξεπλνύλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα 

αληηκεησπίδνπλ ηα επόκελα ρξόληα νη κεραληθνί. 

Η θ. Ληάλα Αλαγλσζηάθε, κέινο ηνπ EU BIM TASK GROUP θαη Γηεπζύληξηα Γεκνζίσλ Σρέζεσλ, 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Θεκάησλ ηνπ ΤΔΔ, έδσζε έκθαζε ζηελ αλαγθαηόηεηα θαη ζηα νθέιε 

πνπ ζα έρνπλ ν θιάδνο ησλ κεραληθώλ, νη Γεκόζηνη Φνξείο, αιιά θαη ελ γέλεη ε ρώξα από ηελ 

ρξήζε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ BIM, ζε πνιινύο ηνκείο, όπσο ην πεξηβάιινλ θαη ε 

νηθνλνκία. 

Η θ. Νηθνιέηα Παλαγησηίδνπ, ηδξύηξηα ηνπ BIM Design Hub, αλέιπζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα 

ρξήζεο ηνπ κνληέιν BIM,  ηνλ ξόιν ησλ εκπιεθόκελσλ κε ηηο απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο ζηελ 

παξαγσγηθή  δηαδηθαζία ρξήζεο ηνπ, θαζώο θαη ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο 

ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΙSO 19650.  

Ο αξρηηέθηνλαο θαη Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ησλ EB/Architects, θ. Δκκαλνπήι Μπόγξεο, 

επηθεληξώζεθε ζηηο πξνσζεκέλεο ηερληθέο ρσξηθνύ ζπληνληζκνύ θηηξηαθώλ έξγσλ κε ρξήζε 

BIM παξνπζηάδνληαο κία πξαγκαηηθή εθαξκνγή θαηαζθεπήο έξγνπ ζην εμσηεξηθό. 

Ο θ. Νηθόιανο Κεξακίδαο  σο Αξρηηέθηνλαο Μεραληθόο κε εμεηδίθεπζε ζηνλ ζρεδηαζκό θηηξίσλ 

πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, αλέιπζε ηε κεζνδνινγία BIM γηα εθαξκνγέο θνπθσκάησλ ζην 

θέιπθνο γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Ο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ζπληδξπηήο ηνπ project 3D Hub, θ. Γηώξγνο Σκπξλάθεο αλαθέξζεθε 

ζηελ ηξηζδηάζηαηε εθηύπσζε, ηνπο ιόγνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ 

από ηε ρξήζε ηνπ παξνπζηάδνληαο έμη απηά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ. 

Σην δεύηεξν κέξνο ηεο εθδήισζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κία ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε 

«Σηξνγγπιήο Τξάπεδαο», κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ν 

Πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ θ. Γηώξγνο Τζαθνύκεο, ν θαζεγεηήο ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ΑΠΘ θ. 

Νίθνο Μηραειίδεο, ν θ. Ισάλλεο Λαδόπνπινο, β΄ Αληηπξόεδξνο Σπλδέζκνπ Διιεληθώλ 

Δηαηξεηώλ-Γξαθείσλ Μειεηώλ, θ. ν Θεόθηινο Μπισλάο, Πξόεδξνο Σπλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ 



Πιεξνθνξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο, θαη ν θ. Νηθόιανο Τζνληώηεο, Ιδξπηήο/Δηαίξνο ηεο Ideas 

Forward.  

Τε ζπδήηεζε ζπληόληζε ν Πξόεδξνο ΜΔ Αληαγσληζηηθόηεηαο – Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο- 

Καηλνηνκίαο, Ισάλλεο Τζηηζόπνπινο. 

 

Σηε ζπδήηεζε αλαιύζεθαλ θαη απαληήζεθαλ πνιιέο από ηηο αλεζπρίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν ζε ζρέζε κε ηηο δεμηόηεηεο θαη ηε γλώζε ησλ κεραληθώλ 

ζε λέεο ηερλνινγίεο, όπσο ε πξνζαξκνγή ηεο αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο ζηα λέα δεδνκέλα θαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ, ε πξνζαξκνγή ησλ κεραληθώλ ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο πνπ εθαξκόδνληαη ζηνλ ειιεληθό θαηαζθεπαζηηθό θιάδν θαη ε αλάγθε λα 

εμνπιηζηνύλ νη ζεκεξηλνί θνηηεηέο (απξηαλνί κεραληθνί) ησλ πνιπηερληθώλ ζρνιώλ, κε γλώζεηο 

θαη δεμηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ, κε έληαμε ζην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ πνιπηερληθώλ ζπνπδώλ ηνπ κνληέινπ BIM, σο ππνρξεσηηθνύ 

καζήκαηνο. 

Παξαθνινπζήζηε νιόθιεξε ηελ εθδήισζε ζην θαλάιη ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ ζην YOUTUBE.  

 

                                                Από ηο Γπαθείο Σύπος ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ 

Σα Γεληία Σύπος ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ καηασυπούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οπγάνυζη Τπηπεζιών/Γπαθείο Σύπος 

 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/ERpVpd_s_OU?list=TLGG8ecrLInWDxsyMzAxMjAyMw
http://www.tkm.tee.gr/


 

 


