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  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

     ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πληροφορίες: 
Γρ. Γεν. Γραμματέα  Χωρικού Σχεδιασμού & 
Αστικού Περιβάλλοντος
Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
τηλ: 210 6475103
e-mail:  gramchora@prv.ypeka.gr 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης Κοινής Ομάδας Εργασίας προώθησης του  

Ευρωπαϊκού εργαλείου EU ΒΙΜ  (Building Information Modeling) και σχετική ανάληψη δράσεων» 

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

4. Τη με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-07-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Περιβάλλοντος «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» (Β’ 3107).

5. Το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/88618/390/02.10.2019 έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας με θέμα «Δημιουργία Ομάδας προώθησης του  Ευρωπαϊκού εργαλείου EU ΒΙΜ   

(Building Information Modeling) και σχετική ανάληψη δράσεων»

6. Το με Αρ. Πρωτ. 103359 - 14/10/2019 έγγραφο απάντησης της Δ/νσης Τεχν. Βιομ. Νομοθεσίας, 

Γενική Δ/νση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας, του 

Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας 
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Βιομηχανίας στην Διυπουργική Ομάδα Προώθησης της μοντελοποίησης κατασκευαστικών 

πληροφοριών ΒΙΜ»,

7. Το με Αρ. Πρωτ. 103359 - 14/10/2019 έγγραφο απάντησης της Δ/νσης Τεχν. Βιομ. Νομοθεσίας, 

Γενική Δ/νση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας, του 

Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας στην Διυπουργική Ομάδα Προώθησης της μοντελοποίησης κατασκευαστικών 

πληροφοριών ΒΙΜ»,

8. Το με Αρ. Πρωτ. 11975 ΕΞ 2019 - 09/10/2019 έγγραφο απάντησης του Γεν. Γραμματέα 

Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με 

θέμα  «Ορισμός εκπροσώπου της ΓΓΠΣΔΔ στην ομάδα προώθησης του ευρωπαϊκού εργαλείου 

ΒΙΜ »

9. Το από 04.10.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

10. Το από 16.10.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γενικού Γραμματέα Υποδομών 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζει

Άρθρο 1

Σύσταση, συγκρότηση και αντικείμενο εργασιών της Κοινής Ομάδας Εργασίας

Συστήνεται και συγκροτείται Κοινή Ομάδα Εργασίας με σκοπό προώθησης του  Ευρωπαϊκού 

εργαλείου EU ΒΙΜ   (Building Information Modeling) και σχετική ανάληψη δράσεων»

Ειδικότερα, στο έργο της Ομάδας Εργασίας ανήκει η σύνταξη «Στρατηγικού Σχεδίου για την 

υιοθέτηση της ψηφιακής μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών ΒΙΜ» σε εφαρμογή των 

αναγραφομένων στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/24/ΕΕ/26/02/2014 άρθρο 22 παράγραφος 4, και των 

Ευρωπαϊκών Πρωτοκόλλων και πρόταση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης ώστε να γίνουν όλα τα 

απαραίτητα βήματα στην διάχυση του οράματος, στην δημιουργία θεσμικού – κανονιστικού 

πλαισίου για τις νέες κατασκευές και την συντήρηση για τις υφιστάμενες, στην ανάπτυξη των 

ικανοτήτων του κλάδου, στην δημιουργία πρότυπων εργαλείων – οδηγών (για τους μελετητές, τους 

κατασκευαστές, τους προμηθευτές και τον δημόσιο τομέα), στην τυποποίηση και πιστοποίηση, την 

δημιουργία συστήματος – διαδικασίας μετρήσεων για την πρόοδο εισαγωγής δεδομένων, την 

επίλυση των σχετικών νομικών θεμάτων, την πρόταση για στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, και 

την προώθηση μελετών περίπτωσης και πιλοτικών έργων.    
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Η εν λόγω Ομάδα εργασίας, για την επιτυχία του εγχειρήματος θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες 

Δ/νσεις των συναρμόδιων Υπουργείων καθώς και με τους φορείς του τεχνικού κόσμου.

Άρθρο 2

Σύνθεση της Κοινής Ομάδας Εργασίας 

Η Κοινή Ομάδα Εργασίας του άρθρου 1 είναι μη αμειβόμενη και αποτελείται από τους/τις:

1. Καλλιόπη Παπαδάκη (ΓΓΧΑΠ/ΥΠΕΝ) ως τακτικό μέλος και συντονίστρια της Κοινής Ομάδας 

Εργασίας με αναπληρωματικό μέλος την κα Αυγή Βάσση

2. Αναγνωστάκη Λιάνα (ΤΕΕ) ως τακτικό μέλος

3. Ζήσιμος Καρβούνης (ΓΓΥ) ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την Σφακιανάκη 

Ροδάνθη

4. Γεωργία Μπέη (ΓΓΒ) ως τακτικό μέλος 

5. Πέτρος Ευγενικός (ΓΓΔΕΕ) ως τακτικό μέλος

6. Ιωάννης Ζέρβας (ΓΓΠΣΔΔ) ως τακτικό μέλος 

Άρθρο 3

Λειτουργία της Κοινής Ομάδας Εργασίας

1. Η Κοινή Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από πρόσκληση της 

συντονίστριας. 

2. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται το Υ.Π.ΕΝ., Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα (4ος 

όροφος). 

3. Η Κοινή Ομάδα Εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της και τον αποτελεσματικότερο τρόπο 

λειτουργίας της, έχει τη δυνατότητα να συστήνει υποομάδες εργασίας για την επεξεργασία 

επιμέρους θεματικών ενοτήτων, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου και 

τους φορείς του κατασκευαστικού κλάδου.

4. Η Κοινή Ομάδα Εργασίας οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της σε διάστημα έξι μηνών από τη 

νόμιμη συγκρότησή της. Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να 

παραταθεί το παραπάνω διάστημα ολοκλήρωσης του έργου της Κοινής Ομάδας Εργασίας.
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Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της
2. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: https://et.diavgeia.gov.gr/.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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