
 

Δευτέρα 10/10/2022 (8:30-12:30),  

Δευτέρα 17/10/2022 (8:30-11:30) - Zoom, 

Τετάρτη 19/10/2022 (8:30-11:30) - Zoom, 

Δευτέρα 24/10/2022 (8:30-11:30) - Zoom, 

Τετάρτη 26/10/2022 (8:30-11:30) - Zoom, 

Δευτέρα 31/10/2022 (8:30-11:30) - Zoom, 

Τετάρτη 02/11/2022 (8:30-11:30) - Zoom, 

Δευτέρα 07/11/2022 (8:30-11:30) - Zoom, 

Τετάρτη 09/11/2022 (8:30-11:30) - Zoom, 

Δευτέρα 14/11/2022 (8:30-12:30) 

Εισηγητής: Χρίστος Μηνά 

Διάρκεια: 32 ώρες 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκοπός Προγράμματος 
Η τεχνολογία BIM προσφέρει μια σύγχρονη διαδικασία εργασίας και διαχείρισης πληροφοριών σε ένα 

συνεργασιακό περιβάλλον της ομάδας εκτέλεσης των Έργων, που επιτρέπει σε όλους να κατανοήσουν το 

σχεδιασμό, την κατασκευή και την συντήρηση ενός κτιρίου μέσω της χρήσης ενός 3D ψηφιακού μοντέλου. Το 

ΒΙΜ είναι μια νέα τεχνολογία που μέσα από τα καινοτόμα εργαλεία της προσφέρει την δυνατότητα για υψηλή 

απόδοση επένδυσης και αύξηση της παραγωγικότητας στην Οικοδομική Βιομηχανία Architecture – 

Engineering – Construction (AEC).  

Η βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του Building Information Modeling (BIM) είναι η κοινή χρήση του 3D 

ψηφιακού μοντέλου ενός Έργου ως πηγή πληροφοριών για όλους τους συμμετέχοντες προκειμένου να 

προσομοιώσουν και να αναλύσουν πιθανά προβλήματα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του Έργου, από τη 

σύλληψη έως το στάδιο έναρξης της λειτουργίας του. 

Η εκπαίδευση είναι μέρος της στρατηγικής που θα βοηθήσει στη βελτίωση της υιοθέτησης των διαδικασιών 

ΒΙΜ από τον κλάδο της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας. Η επιτυχία της υιοθέτησης του ΒΙΜ από τη Βιομηχανία 

θα εξαρτηθεί από το πόσο ολοκληρωμένη είναι η αναδιάρθρωση του κλάδου για να υποστηρίξει την 

υιοθέτηση του ΒΙΜ. 

 

 
Περιεχόμενα 

 Introduction to BIM and Revit 

 Benefits of BIM Implementation 

 Ways BIM helps a General 

Contractor and Subcontractor 

 

Σε ποιους απευθύνεται 
 

 Μηχανικοί όλων των κλάδων 

που εργοδοτούνται σε 

Εργοληπτικές Εταιρείες 

 

BIM (Building Information 

Modeling) FOR CONTRACTORS & 

SUBCONTRACTORS 



 

 

Κόστος Συμμετοχής 

 Δικαίωμα Συμμετοχής:  €864,00 + €164,16 (19%) = €1028,16 

 Χορηγία ΑνΑΔ για τις Επιχειρήσεις:  €544,00 

 Κόστος Συμμετοχής: (€864,00 - €544,00)= €320,00 + €164,16 (Φ.Π.Α) = €484,16 

 

Για δήλωση συμμετοχής στο link: https://forms.gle/8zBdwYoiuwnKid896  

 

https://forms.gle/8zBdwYoiuwnKid896

