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Περίληψη 
 

Η εργασία αυτή διερευνά την εφαρμογή των ψηφιακών διδύμων στη διαχείριση 

τεχνικών έργων. Η τεχνολογία των ψηφιακών διδύμων εφαρμόζεται ήδη σε κλάδους 

όπως της βιομηχανίας και κρίνεται επίκαιρο να διερευνηθεί κατά πόσο μπορεί να 

εφαρμοστεί και στη διαχείριση τεχνικών έργων. Το ερώτημα λοιπόν αυτό, στο οποίο 

προσπαθήσει να συμβάλει η παρούσα εργασία, πραγματοποιείται με βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και αναλύονται στοιχεία για το που εφαρμόστηκαν και με ποιο τρόπο 

τεχνολογικά εργαλεία που στηρίζονται στα ψηφιακά δίδυμα σε τεχνικά έργα και πως 

αυτά βοήθησαν στη διαχείριση τους. Συμπληρωματικά, πραγματοποιούνται 

συνεντεύξεις προσώπων που έχουν ασχοληθεί με την τεχνολογία των ψηφιακών 

διδύμων ερευνητικά ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά προκειμένου να αναδειχθεί 

η γνώμη τους αναφορικά με τη συμβολή της εφαρμογής της εν λόγω τεχνολογίας 

στην υπό εξέταση θεματική περιοχή. Το βασικό αποτέλεσμα από τη παρούσα 

διπλωματική είναι η μελέτη των ψηφιακών διδύμων ως αναδυόμενη τεχνολογία που 

μπορεί να χρησιμοποιείται στη διαχείριση τεχνικών έργων με αξιόπιστο τρόπο 

παρέχοντας δυνατότητες οικονομικότερων κατασκευών σε βέλτιστο χρόνο και 

εξασφαλίζοντας την ποιότητα.  

Λέξεις-Κλειδιά 
 

ψηφιακό δίδυμο, διαχείριση τεχνικών έργων, μοντελοποίηση δομικών πληροφοριών, 

διαδίκτυο των πραγμάτων 
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Abstract 
 

This diploma thesis deals with the issue of digital twins’ applicability in engineering 

projects management. This issue is current because of the fact that already 

technology of digital twins is used in different sectors such as industry. So, this 

question to which the paper seeks to contribute is implemented through literature 

review which analyzes data on where technological tools based on digital twins have 

been used in engineering projects and how they have helped to management goals. 

In addition, through researchers’ interviews and professional engineers’ interviews 

who dealing with digital twins issues, this thesis highlight their opinion for digital twins 

contribution in the construction management. The main conclusion from this diploma 

thesis is the study of digital twins as a developing technology used in engineering 

project management in a reliable way giving opportunities of less expensive 

constructions in optimal time and ensuring quality. 

Keywords 
digital twin, construction management, Building Information Modeling, Internet Of 

Things 
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1. Εισαγωγή 
 

1.1  Γενικά 
 

Στο πλαίσιο της σημασίας της διαχείρισης τεχνικών έργων εντάσσονται και οι χρήσεις 

των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από τις διαδικασίες μελέτης μέχρι τις 

διαδικασίες παράδοσης του έργου καθώς και τις διαδικασίες συντήρησης τους. Αυτό 

συνδέεται με τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία προκειμένου να 

γίνουν οι κατασκευές οικονομικότερες σε λιγότερο χρόνο και με καλύτερη ποιότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η διπλωματική εργασία που διερευνά τη χρήση μίας 

σύγχρονης τεχνολογίας όπως είναι τα ψηφιακά δίδυμα στη διαχείριση τεχνικών 

έργων. Το ψηφιακό δίδυμο (Digital Twin, DT) όπως προκύπτει από τον όρο είναι το 

ακριβές αντίγραφο μίας φυσικής υποδομής (ακριβής ορισμός θα παρουσιαστεί σε 

επόμενο κεφάλαιο της εργασίας).  

Δεδομένου ότι στο πλαίσιο του κύκλου ζωής ενός τεχνικού έργου ανεξαρτήτως 

κλίμακας, είναι πιθανό να εμφανιστούν δεδομένα που δεν έχουν προβλεφθεί (πχ. 

ένας σεισμός, μία πυρκαγιά..), προκύπτουν νέες ανάγκες στη διαχείριση του, στη 

φάση σχεδιασμού, κατασκευής αλλά και λειτουργίας. Σε μεγαλύτερη έκταση η 

σημασία των DTs φαίνεται κατά τη φάση λειτουργίας του τεχνικού έργου. Τότε η 

περίπτωση του να έχω ένα ψηφιακό αντίγραφο της πραγματικής κατάστασης το 

οποίο ενημερώνεται αυτόματα μέσω αισθητήρων επιτρέπει την ταχεία συντήρηση, 

διάγνωση προβλημάτων σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.  

Κατά συνέπεια, προκειμένου να ελέγχεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή η 

κατάσταση του έργου απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι στους οποίους μέχρι σήμερα 

συνέβαλαν τεχνολογικά εργαλεία. Τέτοια είναι οι τεχνολογίες σχεδιασμού με τη 

βοήθεια υπολογιστή (Computer Aided Design- CAD) αρχικά και μοντελοποίησης 

δομικών πληροφοριών (Building Information Modeling- BIM) αργότερα. Το ΒΙΜ 

αποτελεί την ολοκληρωμένη ψηφιακή αναπαράσταση των φυσικών και λειτουργικών 

χαρακτηριστικών μιας υποδομής. Βασικό αποτέλεσμα της εφαρμογής των CAD και 

BIM αποτελεί η δημιουργία μίας ολοκληρωμένης ψηφιακής αναπαράστασης του 

έργου λαμβάνοντας υπόψη ποικίλες διαστάσεις όπως τη γεωμετρία του μοντέλου, 

χρονοδιαγράμματα, κοστολόγηση, βιωσιμότητα, λειτουργία και συντήρηση.  

Η αξιολόγηση νέων τεχνολογικών εργαλείων όπως αυτό των DTs, στο πεδίο της 

διαχείρισης των τεχνικών έργων, προϋποθέτει τον προσδιορισμό των λειτουργιών 

του και των δυνατοτήτων του. Προς τούτο, η τεχνολογία των DTs η οποία ήδη 
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εφαρμόζεται σε τομείς της σύγχρονης κοινωνίας όπως τη βιομηχανία, διερευνάται 

ακαδημαϊκά και για την υιοθέτηση της στον κλάδο της διαχείρισης των τεχνικών 

έργων. Η επιδίωξη είναι κάθε τεχνικό έργο να αναπαρίσταται ψηφιακά με 

πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο ώστε να επιτρέπει την κατανόηση του και τη 

μοντελοποίηση της απόδοσης του σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Τα DTs 

ενημερώνονται συνεχώς με δεδομένα από πολλαπλές πηγές, διαδικασία η οποία τα 

διαφοροποιεί από τα στατικά, τρισδιάστατα μοντέλα. Το έργο παρακολουθείται από 

τη σύλληψη του  μέχρι και μετά τη κατασκευή του με τη παροχή πληροφοριών στους 

διαχειριστές του όπως αναλύεται και στο σώμα της διπλωματικής εργασίας.  

Η χρήση των DTs στη διαχείριση τεχνικών έργων βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο 

(ερευνητικά αλλά και από άποψη εφαρμογής)  και είναι απαραίτητο να ελεγχθεί η 

χρησιμότητα τους και η δυνατότητα καθολικής εφαρμογής τους.  

1.2  Σκοπός και Μεθοδολογία Εργασίας 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η 

διερεύνηση της εφαρμογής των DTs στη διαχείριση τεχνικών έργων, μέσω στοιχείων 

που προκύπτουν από τον προσδιορισμό των λειτουργιών τους. 

Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (αναφορές εκ 

των οποίων: δημοσιεύσεις δεκαπέντε περιοδικών, παρουσιάσεις από δέκα συνέδρια, 

άρθρα δεκατριών ιστοσελίδων και έντεκα βιβλία) αναφορικά με την χρήση 

εφαρμογών της τεχνολογίας, με έμφαση αυτή των DTs, στο σύνολο της διαχείρισης 

των διαδικασιών σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης των τεχνικών έργων. Θα 

διερευνηθεί κατά πόσο τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας DTs εξυπηρετούν τους 

σκοπούς της διαχείρισης της κατασκευής (Construction Management, CM). Θα 

πραγματοποιηθεί ανάλυση στοιχείων για το που εφαρμόστηκαν και με ποιο τρόπο 

εργαλεία που στηρίζονται στα DTs σε τεχνικά έργα και πως αυτά τα εργαλεία 

βοήθησαν στη διαχείριση του εκάστοτε έργου. 

Συμπληρωματικά καθώς από την διερεύνηση της βιβλιογραφίας υπήρξε δυσκολία 

στο να ελεγχθεί κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα στη διαχείριση τεχνικών έργων τα DTs 

και ειδικότερα στην ελληνική πραγματικότητα, πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη 

μορφή συνεντεύξεων. Στόχος ήταν να διεξαχθούν συνεντεύξεις ακαδημαϊκών που 

έχουν ασχοληθεί ερευνητικά με την τεχνολογία των DTs αλλά και μηχανικών που 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με τέτοιες τεχνολογίες (4 συνολικά συνεντεύξεις 

δύο εκ τω οποίων με καθηγητές πανεπιστημίου και δύο με μηχανικούς που 
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εκπροσωπούν εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογικές πρακτικές στηριζόμενες στα 

ψηφιακά δίδυμα). 

1.3  Βασικά Συμπεράσματα 
 

Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την εφαρμογή των DTs στη διαχείριση 

τεχνικών έργων είναι η παροχή δυνατοτήτων στη κατεύθυνση οικονομικότερων 

κατασκευών σε λιγότερο χρόνο και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη ποιότητα. Ως εκ 

τούτου κρίνεται σκόπιμο να υιοθετηθούν και να αξιοποιηθούν και στην Ελλάδα, αφού 

πρώτα αντιμετωπιστούν πιθανά εμπόδια. Τα DTs αναπτύσσονται σε βιβλιογραφικές 

αναφορές οι οποίες παρουσιάζονται σε μελέτες περιπτώσεων οι οποίες είναι 

εξειδικευμένες και αφορούν κυρίως έργα βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κάποιων 

γραμμικών έργων όπως η οδοποιία και οι γέφυρες.  

Η εξοικονόμηση πόρων, η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, η δυνατότητα 

παρακολούθησης ενός έργου σε όλο το κύκλο ζωής του αποτελούν μερικά κίνητρα 

που θα βοηθήσουν μία εταιρεία ή ένα μηχανικό να αναπτύξουν DTs.   

Παρεπόμενο των ανωτέρω αποτελεί ο καθορισμός των απαιτήσεων (όπως για 

παράδειγμα οικονομικές και εκπαιδευτικές) για να εφαρμοστούν τα DTs στις 

κατασκευές και συγκεκριμένα να αξιοποιηθούν στη διαχείριση τους. Για παράδειγμα 

θα μπορούσε να καθοριστεί το μέγεθος των έργων που είναι οικονομικά βιώσιμο να 

εφαρμοστούν και στη συνέχεια να υποστηριχθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη των έργων 

σε επίπεδο εκπαίδευσης. 

1.4  Επόμενα Κεφάλαια 
 

Η παρούσα εργασία συμπεριλαμβανομένου του παρόντος περιλαμβάνει έξι 

κεφάλαια. Συγκεκριμένα:  

Το 2ο κεφάλαιο προσδιορίζει βασικές αρχές της διαχείρισης τεχνικών έργων τα οποία 

αποτελούν πεδίο εφαρμογής των DTs που θα αναλυθούν ως τεχνολογία σε επόμενα 

κεφάλαια. 

Το 3ο κεφάλαιο περιγράφει το θεωρητικό υπόβαθρο της τεχνολογίας των DTs και την 

χρήση τους σε διάφορους κλάδους. 

Το 4ο κεφάλαιο περιγράφει τη δημιουργία των DTs σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 

τεχνικών έργων με έμφαση στη διαχείριση τους καθώς και διερεύνηση της 

μοντελοποίησης των δομικών πληροφοριών και του διαδικτύου των πραγμάτων που 



Διερεύνηση της εφαρμογής των ψηφιακών διδύμων στη διαχείριση τεχνικών έργων   

 

Τριάδα Δίπλα 
Ιανουάριος 2022 12 

προσφέρουν αυξητικές δυνατότητες στα DTs. Ταυτόχρονα θα αναδειχθούν 

εφαρμογές της εξεταζόμενης τεχνολογίας σε τεχνικά έργα του πραγματικού κόσμου. 

Το 5ο κεφάλαιο αποτελεί μια έρευνα για την συμβολή των DTs στη διαχείριση 

τεχνικών έργων καθώς και την διερεύνηση πιθανής εφαρμογής στην Ελλάδα με τη 

μέθοδο των συνεντεύξεων. 

Το 6ο κεφάλαιο περιλαμβάνει συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας και 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  

Στο τελευταίο σκέλος της εργασίας παρουσιάζεται το σύνολο της βιβλιογραφίας που 

αξιοποιήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής. 
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2. Επισκόπηση της Διαχείρισης τεχνικών έργων 
 

2.1 Γενικά 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, πραγματοποιείται επισκόπηση στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων 

ενώ παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και έννοιες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό 

τον τομέα. Ο τομέας των κατασκευών και η παρακολούθηση τους θα αποτελέσει 

πεδίο εφαρμογής της υπό εξέταση τεχνολογίας των DTs στην οποία επικεντρώνεται 

και θα αναλύσει σε επόμενο βήμα η παρούσα διπλωματική.  

Προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο βαθμός χρησιμότητας των εφαρμογών της 

τεχνολογίας στον τομέα των κατασκευών θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν βασικές 

συνιστώσες της διαχείρισης τους. Με την ευρύτερη έννοια η Διαχείριση Τεχνικού 

Έργου είναι η οργανωμένη διαδικασία που αποσκοπεί στην εκπλήρωση ενός ή 

περισσοτέρων στόχων του. Όπου τεχνικό έργο νοείται κάθε έργο το οποίο συνδέεται 

με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο. 

Προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η διαδικασία της διαχείρισης, 

πραγματοποιούνται οι εξής τέσσερις απαραίτητες δραστηριότητες, ο καθορισμός του 

σκοπού του έργου, ο σχεδιασμός του, η οργάνωση και τέλος ο έλεγχος.  

Πιο αναλυτικά, με τον καθορισμό σκοπού εννοείται ο καθορισμός εφικτών και κυρίως 

μετρήσιμων αποτελεσμάτων χρονοδιαγράμματος, οικονομικού προϋπολογισμού και 

ποιότητας τελικού παραδοτέου. Η δραστηριότητα του σχεδιασμού, αποτελεί τη 

διαδρομή που ακολουθείτε για να εκπληρωθεί ο καθορισμένος σκοπός. Στην 

περίπτωση της οργάνωσης, είναι απαραίτητη με τρόπο τέτοιο ώστε να επικοινωνούν 

άρτια άνθρωποι από διαφορετικές ομάδες ευθύνης και εργασίες καθορίζοντας τον 

τρόπο και την συχνότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Στην δε δραστηριότητα του 

ελέγχου, ποσοτικοποιείται το αποτέλεσμα κάθε δραστηριότητας και διορθώνοντας 

μάλιστα τις προσπάθειες για να επιτευχθεί ο στόχος. 

Ο προσδιορισμός της διαχείρισης μπορεί να εξειδικευτεί με βάση το παραγωγικό 

αποτέλεσμα, έτσι αναλύεται η διαχείριση έργου (Project Management, PM) και πιο 

συγκεκριμένα η παρούσα εργασία εστιάζει στη διαχείριση τεχνικού έργου. Με την 

έννοια έργο εννοείται μια ακολουθία αλληλοσχετιζόμενων δραστηριοτήτων για την 

επίτευξη κάποιου σκοπού. Δραστηριότητα είναι μία μοναδική και σύνθετη εργασία 

που αποσκοπεί σε συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα με βάση κάποιες 

προδιαγραφές και συνδέεται με το χρόνο, το κόστος και τα μέσα παραγωγής. 

Αποτελεί, λοιπόν το “δομικό υλικό” ενός έργου. 



Διερεύνηση της εφαρμογής των ψηφιακών διδύμων στη διαχείριση τεχνικών έργων   

 

Τριάδα Δίπλα 
Ιανουάριος 2022 14 

Όλες οι δραστηριότητες ενός έργου θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε 

περιορισμένο χρόνο και με περιορισμένο κόστος ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις 

προδιαγραφές ποιότητας που απαιτούνται. Το έργο λοιπόν, πρέπει να ικανοποιεί 

κάποιες προδιαγραφές ποιότητας. Οι προδιαγραφές σε ορισμένα έργα μπορεί να 

αλλάξουν. Για παράδειγμα, μετά από κάποιον μεγάλο σεισμό μπορεί να αλλάξει ο 

αντισεισμικός κανονισμός για κάποια περιοχή και ένα κτίριο να πρέπει να κτιστεί με 

διαφορετικές αντισεισμικές προδιαγραφές απ’ ότι αρχικά είχε σχεδιαστεί. Ποικίλοι 

λόγοι όπως είναι ο μεγάλος αριθμός ατόμων και ειδικοτήτων που πρέπει να 

συνεργαστούν για την υλοποίηση ενός έργου, τα περιορισμένα μέσα, ο μεγάλος 

όγκος δεδομένων ή η πρωτοτυπία του έργου, αυξάνουν πολλές φορές την 

πολυπλοκότητα στη διαχείριση του. Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη χρήσης του PM με 

βασική προτεραιότητα τον ορθολογικό προγραμματισμό των  επιμέρους εργασιών 

ενός έργου καθώς και τον οικονομικό και χρονικό έλεγχο τους (Meredith, 1996). 

Μία αρκετά σημαντική συνιστώσα της διαχείρισης τεχνικών έργων αποτελεί και η 

διαχείριση αλλαγών καθώς στα περισσότερα έργα απαιτούνται τροποποιήσεις, για 

διάφορους λόγους που προκύπτουν, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Κάποιοι 

από αυτούς τους λόγους αφορούν απρόβλεπτα προβλήματα, αλλαγές σε νομοθετικά 

πλαίσια, σε προδιαγραφές και προσδοκίες του πελάτη κ.α. Σε κάθε περίπτωση 

διατηρείτε ένα σύστημα των τροποποιήσεων αυτών με την ανάλογη επαρκή 

τεκμηρίωση. 

2.2 Κύκλος ζωής τεχνικού έργου 
 

Κάθε έργο, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το είδος του, ακολουθεί τις ίδιες φάσεις 

κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η διαφορά ανάμεσα στα διάφορα έργα βρίσκεται στην 

προσπάθεια που απαιτείται σε κάθε φάση και στην χρονική τους διάρκεια. Οι φάσεις 

από τις οποίες περνάει ένα έργο, ή όπως αλλιώς συνηθίζουμε να λέμε, ο κύκλος 

ζωής ενός έργου αποτελείται από τις παρακάτω: 

α. Τη σύλληψη έργου: Ο κύκλος ζωής ενός έργου ξεκινά με την σύλληψη του που 

περιλαμβάνει την περιγραφή του προβλήματος που καταδεικνύει την αναγκαιότητα 

του έργου, την περιγραφή του έργου, το σκοπό του έργου, τυχόν ειδικά κριτήρια 

επιτυχίας του έργου, τις παραδοχές, την εφικτότητα της τεχνολογίας που θα 

χρησιμοποιηθούν για τους πιθανούς κινδύνους και τα δυνητικά εμπόδια στην 

υλοποίηση του. 
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β. Την εκπόνηση του σχεδίου υλοποίησης του έργου: Η φάση αυτή καθορίζει το 

σχεδιασμό των δραστηριοτήτων καθώς και την αλληλουχία τους. Κάθε 

δραστηριότητα περιγράφεται και κωδικοποιείται, γίνεται εκτίμηση των μέσων 

παραγωγής που θα απαιτήσει, του στόχου του κόστους της και της χρονικής 

διάρκειας. Στο τέλος της φάσης αυτής γνωρίζουμε το χρόνο υλοποίησης του έργου, 

τα απαιτούμενα μέσα παραγωγής και τον προγραμματισμό τους, καθώς και τις 

χρηματοροές του έργου. Με την ολοκλήρωση της φάσης αυτής μπορεί να ξεκινήσει 

υλοποίηση του έργου. 

γ. Την Υλοποίηση του έργου: Παρακολούθηση και έλεγχος του έργου από τη στιγμή 

που ξεκινάει να υλοποιηθεί , παρακολούθηση και έλεγχος του με βάση την μέτρηση 

κάποιων μεγεθών που έχουν αποφασιστεί από την φάση σχεδιασμού του έργου. 

δ. Την Ολοκλήρωση του έργου: η τελική αυτή φάση ξεκινά τη στιγμή που ο πελάτης 

πιστοποιήσει την ολοκλήρωση του έργου. 

ε. Την λειτουργία του έργου: στη φάση όπου πραγματοποιούνται ενέργειες 

συντήρησης στο έργο μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του. 

Ως προς τον κύκλο ζωής της διαχείρισης του έργου υφίστανται διακριτές φάσεις η 

καθεμία από τις οποίες εμπεριέχει βασικά υποστηρικτικά βήματα. Αρχικά στη φάση 

ορισμού του έργου:  

 διατυπώνεται το πρόβλημα 

 καθορίζεται ο στόχος  

 ορίζονται οι αντικειμενικοί σκοποί 

 προσδιορίζονται τα κριτήρια επιτυχίας  

 δημιουργείται κατάλογος παραδοχών, κινδύνων και εμποδίων 

Ακολούθως, στη φάση σχεδιασμού υλοποίησης: 

 καθορίζονται οι δραστηριότητες του έργου 

 εκτιμάται η διάρκεια τους 

 αριθμούνται οι πόροι 

 καθορίζονται οι αλληλουχίες των δραστηριοτήτων 

 προετοιμάζεται το σχέδιο με το οποίο θα επιτευχθεί η υλοποίηση 

Εν συνεχεία, στη φάση εκτέλεσης του έργου: 

 οργανώνεται η κάθε ομάδα του έργου 

 καθορίζονται οι διαδικασίες και οι κανόνες που θα λειτουργήσουν οι ομάδες 

έργου 



Διερεύνηση της εφαρμογής των ψηφιακών διδύμων στη διαχείριση τεχνικών έργων   

 

Τριάδα Δίπλα 
Ιανουάριος 2022 16 

 εξομαλύνονται οι πόροι 

 προγραμματίζονται χρονικά τα πακέτα εργασίας 

 τεκμηριώνονται τα πακέτα εργασίας 

Ακολουθεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος υλοποίησης του έργου με τα εξής 

βήματα: 

 καθορίζεται σύστημα αναφορών της προόδου του έργου 

 εγκαθίστανται εργαλεία και διαδικασίες ελέγχου 

 εξειδικεύονται μηχανισμοί αντιμετώπισης των προβλημάτων 

 παρακολουθείται η εξέλιξη του έργου σε σχέση με το πλάνο υλοποίησης 

 αναθεωρείται το σχέδιο υλοποίησης (επικοινωνία με δεύτερη φάση 

σχεδιασμού της υλοποίησης) 

Τέλος, στη φάση ολοκλήρωσης του έργου: 

 ολοκληρώνονται τα παραδοτέα και τελικός τους έλεγχος 

 ολοκληρώνεται η τεκμηρίωση του έργου 

 δημιουργείται τελική αναφορά έργου 

Ο Κύκλος Ζωής του Έργου κατά την PM², μεθοδολογία διαχείρισης έργων, έχει 

τέσσερις φάσεις, με διαφορετική κυρίαρχη δραστηριότητα σε κάθε μία από αυτές 

(π.χ. οι δραστηριότητες έναρξης κυριαρχούν στη Φάση Έναρξης κ.ο.κ.). Ωστόσο, οι 

κυρίαρχες αυτές δραστηριότητες (μίας φάσης), ενδέχεται να εκτελούνται και σε 

γειτονικές φάσεις, με χαμηλότερη όμως ένταση εργασίας. (Εικόνα 2.1) 

 

Εικόνα 2.1: Ο κύκλος ζωής του έργου PM2 

Οι φάσεις αυτές αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Φάση Έργου  Περιγραφή 

1. Έναρξη Προσδιορισμός των επιθυμητών αποτελεσμάτων. 
Δημιουργία Έκθεσης Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου. 
Ορισμός φυσικού αντικειμένου (scope) του έργου. Δυναμική 
εκκίνηση του έργου. 

2. Σχεδιασμός Συγκρότηση και Ανάθεση Κύριας Ομάδας Έργου (PCT). 
Περαιτέρω επεξεργασία του φυσικού αντικειμένου (scope) 
του έργου. Σχεδιασμός των απαιτούμενων εργασιών. 

3. Υλοποίηση  Συντονισμός της υλοποίησης των σχεδίων του έργου. 
Παραγωγή παραδοτέων. 

4. Κλείσιμο Συντονισμός της επίσημης αποδοχής του έργου. Αναφορά 
(έκθεση) κλεισίματος έργου. Συλλογή διδαγμάτων 
&καταγραφή προτάσεων για χρήση σε αντίστοιχα 
μελλοντικά έργα. Διοικητικό κλείσιμο του έργου. 

Πίνακας 2.1 : Φάσεις έργων PM2 

Το διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Έργων ISO 21500:2012 αποτελείται από δέκα 

Γνωστικές Περιοχές (Subject Groups):  

 Ενσωμάτωση-Integration 
 Ενδιαφερόμενος-Stakeholder 
 Πεδίο εφαρμογής-Scope 
 Πόρος-Resource 
 Χρόνος-Time 
 Κόστος-Cost 
 Κίνδυνος-Risk 
 Ποιότητα-Quality 
 Προμήθεια-Procurement 

 Επικοινωνία-Communication 

2.3 Τεχνικά Έργα στην Ελλάδα 
 

Με τον έως τώρα προσδιορισμό της διαχείρισης τεχνικών έργων έχουν 

αποσαφηνισθεί βασικές αρχές της. Ως εκ τούτου, θα συμβάλλει θετικά μία σύντομη 

επισκόπηση του κατασκευαστικού κλάδου για την κατηγοριοποίηση των τεχνικών 

έργων (με έμφαση αυτά που αφορούν κατά κύριο λόγο την ειδικότητα του Πολιτικού 

Μηχανικού) αλλά και την ανάδειξη του εν λόγω κλάδου ως πεδίο εφαρμογής των 

τεχνολογιών που θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο. 

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι από τους πρώτους κλάδους που αναπτύχθηκαν 

από τα αρχικά βήματα του ανθρώπου στη σύνθεση κοινοτήτων  και συνεχίζουν στη 

σύγχρονη εποχή να προσφέρουν στην κοινωνία και την οικονομία. Ο κλάδος των 

κατασκευών ασχολείται με τα τεχνικά έργα. Η κατασκευαστική δραστηριότητα 

αναλύεται σε κατηγορίες δημόσιων, ιδιωτικών έργων αλλά και σύμπραξης Δημοσίου 

και ιδιωτικού τομέα. Στην πραγματικότητα, περιλαμβάνει όλα τα έργα που γίνονται 
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ορατά από τον άνθρωπο στην διάρκεια της ζωής του. Μερικά μόνο από τα έργα του 

οικείου περιβάλλοντος του ανθρώπου που ανήκουν στον κλάδο των κατασκευών 

είναι τα έργα υποδομών, οι γέφυρες, τα φράγματα, τα αεροδρόμια τα νοσοκομεία, οι 

βιβλιοθήκες, τα επαγγελματικά κτίρια κλπ. Είναι έκδηλο λοιπόν, ότι οι κατασκευές 

συνεισφέρουν στο ολοκληρωμένο δομημένο περιβάλλον και στο κοινωνικό αντίκτυπο 

της καθημερινότητας του ανθρώπου. 

Ωστόσο ο εν λόγω κλάδος, είναι ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο εξωθεί τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν να προσπαθούν να είναι επιτυχείς 

μακροπρόθεσμα με βασικό στόχο την ικανοποίηση των πελατών και την αναβάθμιση 

του βιοτικού επιπέδου. Αυτοί οι στόχοι έχουν ως κεντρικό προαπαιτούμενο, τη κατά 

το δυνατόν αρτιότερη διαχείριση των επιμέρους διαδικασιών σχεδιασμού, 

κατασκευής και  παρακολούθησης των τεχνικών έργων. Για την πραγματοποίηση 

πολύπλοκων έργων (όπως η δημιουργία σήραγγας χιλιομέτρων) χρειάζονται 

επικουρικά τα τεχνολογικά μέσα και η ανάλογη τεχνογνωσία. 

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί μία επιπλέον έννοια της διαχείρισης, 

αυτή της κατασκευής ή διαφορετικά CM. Είναι γεγονός ότι, από όλες τις σκοπιές 

(ομάδα εργασίας, εταιρεία, έργο, κλπ) η τάση είναι προς περισσότερη εξειδίκευση 

(Sparacello, 2002). Ένα δείγμα είναι ότι σήμερα δεν γίνονται έργα μεγάλης κλίμακας 

χωρίς διαχειριστή της σύμβασης του έργου (Contract Manager), διαχειριστή 

ασφάλειας (Safety Manager), διαχειριστή ποιότητας (Quality Manager). Έτσι 

εμφανίστηκε ο διαχειριστής της κατασκευής ή Construction Manager και το CM. Θα 

μπορούσε να διαφοροποιηθεί η έννοια του Construction Manager από αυτή του 

Project Manager, που έχει ήδη αναλυθεί, λέγοντας ότι ο Construction Manager είναι ο 

«άνθρωπος του έργου (Project)» και ο Project Manager είναι ο «άνθρωπος της 

«εταιρείας» (με την ευρύτερη έννοια της). 

Οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι μελετητές παραδοσιακά συναντούν πίεση σε 

διάφορα μέτωπα όπως χρονικά περιθώρια, προϋπολογισμός, ποιότητα, διαχείριση 

υπεργολάβων και μελετών. Ο βασικός ρόλος του CM είναι να ανακουφίζει τον κύριο 

του έργου και τους μελετητές από τις καθημερινές δραστηριότητες τόσο στη τεχνική 

καθοδήγηση όσο και στη τρέχουσα οικονομική διαχείριση του έργου. Μερικές από τις 

κύριες αρμοδιότητες του CM είναι οι εξής (Εικόνα 2.2): 

1. Ο προγραμματισμός του έργου, 

2. Ο συντονισμός μελετών, 

3. Ο συντονισμός της κατασκευής, 

4. Η έγκριση των κατασκευαστικών μεθόδων, 
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5. Η υποστήριξη, ουδέτερη ως προς τους διάφορους εμπλεκόμενους, 

6. Η παραλαβή, η συγκέντρωση και η διαχείριση των τεχνικών και οικονομικών 

πληροφοριών, 

7. Ο συντονισμός [animation] των συσκέψεων και σύνταξη των πρακτικών, 

8. Οι εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές των συμβάντων και της προόδου, 

9. Η καταγραφή, η ανάλυση (αιτία, συνέπεια) των καθυστερήσεων, ο 

καταμερισμός και η εφαρμογή των ποινικών ρητρών, 

10. Η παραλαβή των εργασιών, 

11. Η οικονομική παρακολούθηση (παρακολούθηση του οικονομικού 

προγραμματισμού και έλεγχος των υποβαλλόμενων λογαριασμών σε 

σύγκριση με την πρόοδο των εργασιών), 

12. Η επίβλεψη (όχι έλεγχος) της ποιότητας, 

13. Η επίβλεψη των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής 

 

 

Εικόνα 2.2: Το πρόσωπο του Construction Manager (Sparacello, 2002) 

Οι αρμοδιότητες οι οποίες αναλύθηκαν στην πλειοψηφία τους διαδραματίζονται στο 

πεδίο του εργοταξίου. Ως εργοτάξιο ορίζεται μια μονάδα παραγωγής με 

μεταβαλλόμενη τοποθεσία και με πολλές μεταβλητές. 

Σύμφωνα με τον Azis (2012) ο κατασκευαστικός κλάδος αναπτύσσεται ραγδαία και 

παίζει ζωτικό ρόλο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα είναι 

σημαντικός παράγοντας για δυσμενείς επιπτώσεις στη φύση και το περιβάλλον. 

Περίπου το 40% της παγκόσμιας χρήσης πόρων και ενέργειας συνδέονται με τον 
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κατασκευαστικό κλάδο (Azis, 2012).Η Υπέρβαση χρόνου, η υπέρβαση κόστους και η 

παραγωγή απορριμμάτων είναι κοινά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κατασκευαστική 

βιομηχανία και η διαχείριση των τεχνικών έργων που υλοποιούνται. Αυτό χρειάζεται 

αποτελεσματική εργασία και υιοθέτηση των τελευταίων τεχνολογικών εργαλείων 

μεταξύ των οποίων και η τεχνολογία την οποία διερευνά η παρούσα διπλωματική 

εργασία. 

Τα είδη των Τεχνικών έργων είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν με απόλυτο τρόπο 

(Παντουβάκης, 2016). Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες έργων που γίνονται 

αποδεκτές σε γενικό βαθμό. Είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη ότι σε πολλές 

περιπτώσεις τα τεχνικά έργα ανήκουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες.  

Η πρώτη κατηγορία είναι τα οικοδομικά έργα, σε αυτά ανήκουν κατοικίες αλλά και 

εμπορικά κέντρα καταστήματα και γραφεία. Επόμενη κατηγορία αποτελούν τα 

μεγάλα έργα υποδομών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έργα οδοποιίας, τα 

σιδηροδρομικά έργα, τα έργα κατασκευής υπογείου σιδηροδρόμου, οι γέφυρες, τα 

λιμάνια κι άλλα πολλά. Σε αυτά η κύρια ευθύνη ανήκει στον πολιτικό μηχανικό αλλά 

είναι απαραίτητη η συνεργασία με άλλους μηχανικούς και άλλους επιστήμονες. Τα 

έργα υποδομών χρηματοδοτούνται από τους δημόσιους φορείς αλλά απαιτείται 

μερικές φορές και η αρωγή της ευρωπαϊκής κοινότητας.  

Τελευταία κατηγορία αποτελούν τα βιομηχανικά έργα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

διυλιστήρια και εργοστάσια πετροχημικών, πυρηνικά εργοστάσια κι άλλα. Στα έργα 

αυτά οι πολιτικοί μηχανικοί μετέχουν ως μέλη μίας ευρύτερης ομάδας μηχανικών 

όπως χημικών, μηχανολόγων και λοιπά και η κατασκευή γίνεται υπό την εποπτεία 

μιας εξαιρετικά εξειδικευμένη εταιρείας συνήθως με τη μέθοδο της μελέτης 

κατασκευής. Σε αντιδιαστολή με τα μεγάλα έργα υποδομών, τα βιομηχανικά έργα 

κατασκευάζονται από ιδιωτική πρωτοβουλία με ενδεχόμενη χρηματοδότηση 

τραπεζών ή την ενίσχυση κρατικών ευρωπαϊκών κονδυλίων. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί πως οι νέες τεχνολογίες που υποστηρίζουν την διαχείριση των έργων είναι 

εφαρμόσιμες σε όλα τα τεχνικά έργα ανεξαρτήτου του είδους τους. Επομένως, 

μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο διαχείρισης για ένα αεροδρόμιο, μία 

κατοικία, έναν υπόγειο σιδηροδρομικό σταθμό, μία γέφυρα και άλλα πολλά από τις 

διάφορες κατηγορίες έργων. 
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2.4 Τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου 
 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαχείριση έργων παίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ως 

ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούνται τα άτομα εκείνα τα οποία έχουν μερίδιο/ενδιαφέρον 

σε ένα έργο ή διαφορετικά αποτελούν τους ανθρώπους που επηρεάζουν ή 

επηρεάζονται από το έργο. Κάποιοι από τους βασικότερους είναι οι παρακάτω 

(Μπεληγιάννης,  2015): 

Πελάτες: Οι πελάτες είναι εκείνα τα άτομα ή οργανισμοί, οι οποίοι θα 

χρησιμοποιήσουν το παραγόμενο από το έργο προϊόν ή υπηρεσία. 

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου ή εν συντομία Κ.τ.Ε: συναντάται και χρησιμοποιείται 

ως επί το πλείστον στην κατασκευή Δημοσίων Έργων και τη νομοθεσία και 

νομολογία που διέπει τα έργα αυτά. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου είναι το Δημόσιο 

ή άλλο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα για λογαριασμό του οποίου 

καταρτίζεται η σύμβαση και κατασκευάζεται το έργο (αρθ.1 παρ.7 Ν 3669/2008).Σε 

αντιστοιχία με τα ιδιωτικά έργα ο ΚτΕ είναι ο ιδιοκτήτης του έργου. 

Χορηγός (Χρηµατοδότης-Project Sponsor): Ως χορηγός θεωρείται εκείνο το άτομο ή 

εκείνη η ομάδα ατόμων που συμβάλλει σε οικονομικό επίπεδο στους πόρους για την 

πραγματοποίηση του έργου.  

Φορέας Υλοποίησης (Ανάδοχος): Ανάδοχος θεωρείται η επιχείρηση, η οποία 

αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου.  

Οµάδα Έργου: Η ομάδα έργου περιλαμβάνει όλα τα άτομα που εμπλέκονται στο 

έργο, τα μέλη της οµάδας διαχείρισης, το διευθυντή έργου και σε κάποιες 

μεμονωμένες περιπτώσεις και τον χορηγό του έργου.  

Γραφείο Διαχείρισης Έργων: Το γραφείο διαχείρισης έργων είναι μια οντότητα, η 

οποία είναι υπεύθυνη σε κεντρικό επίπεδο για τη διαχείριση του έργου.  

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και η διαχείριση τους αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση ισορροπίας στην υλοποίηση του έργου 

(Winch, 2002). 

2.5 Άλλα χαρακτηριστικά ενός τεχνικού έργου 
 

Ένα χαρακτηριστικό του έργου είναι η μοναδικότητα του (uniqueness). Οι 

δραστηριότητες ενός έργου δεν επαναλαμβάνονται πανομοιότυπες όσες φορές και 
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εάν εκτελεστεί το έργο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη μεταβλητότητα των συνθηκών 

(π.χ. αλλαγή καιρικών συνθηκών), σε απρόβλεπτους παράγοντες (π.χ. αλλαγή ή 

ασθένεια προσωπικού), σε διαφοροποίηση διαφόρων κοστών (π.χ. του κόστους των 

πρώτων υλών) κλπ. Αλλά ακόμα και όταν φαινομενικά όλες οι συνθήκες είναι ίδιες 

και μόνο από το γεγονός ότι ένας εργαζόμενος που εκτελεί την ίδια δραστηριότητα 

δεύτερη ή τρίτη φορά, η πείρα που έχει αποκτήσει του υπαγορεύει διαφορετική 

συμπεριφορά (άλλες φορές μπορεί να γίνεται πιο γρήγορος, σε άλλες όμως 

περιπτώσεις μπορεί να γίνεται πιο απρόσεκτος). Ένας επιπλέον παράγοντας είναι 

ότι συχνά είναι αδύνατο ή δύσκολο να ποσοτικοποιήσουμε την επίδραση που θα έχει 

στο έργο η μεταβολή σε κάποιον από τους παράγοντες που το επηρεάζουν 

(Μητάκος, 2015). 

Σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί και η Πολυπλοκότητα (complexity) ενός έργου. 

Όσο αυξάνεται η εξειδίκευση των δραστηριοτήτων και των γνώσεων που απαιτούνται 

για την εκτέλεσή τους, όσο πληθαίνουν οι περιορισμοί για την ορθή εκτέλεση ενός 

έργου και τίθενται όρια χρονικά και οικονομικά, τόσο μεγαλώνει η πολυπλοκότητα 

των δραστηριοτήτων του έργου, με αποτέλεσμα οι δραστηριότητες να μην μπορούν 

να θεωρηθούν σαν επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ρουτίνας. 

Όπως έχει ήδη διατυπωθεί στον ορισμό του έργου, έχει αναδειχθεί το στοιχείο της 

σύνδεσης των δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου είναι σύνηθες μία ή περισσότερες 

δραστηριότητες να συνδέονται μεταξύ τους π.χ. όταν η έξοδος/αποτέλεσμα μίας είναι 

προαπαιτούμενο/είσοδος για την εκκίνηση της άλλης. Μία δραστηριότητα μπορεί να 

έχει μία ή περισσότερες επόμενες με συνέπεια καθυστέρηση σε κάποια έστω και 

αρχική δραστηριότητα να είναι δυνατό να προκαλέσει παράταση της διάρκειας του 

συνολικού έργου. Αυτό αποτελεί το χαρακτηριστικό της Αλληλοσυσχέτισης 

(interrelationship – precedence relationship). 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι αποτελείται από επιμέρους έργα ή 

υποέργα. Υποέργο (sub-project) είναι ένα έργο που αποτελείται και αυτό από σειρά 

δραστηριοτήτων. Η υποδιαίρεση ενός έργου σε υποέργα μπορεί να είναι δική μας 

επιλογή που να υπαγορεύεται από οργανωτικούς σκοπούς ή να μας υποβάλλεται 

από την φύση του έργου π.χ. μια εξειδικευμένη κατασκευαστική εταιρεία 

κατασκευάζει συγχρόνως τον βιολογικό καθαρισμό σε πολλά διαφορετικά λιμάνια της 

χώρας και η κατάτμηση του έργου σε υποέργα υπαγορεύεται από γεωγραφικούς 

παράγοντες. Άλλες φορές οι παράγοντες μπορεί να είναι λειτουργικοί ή οργανωτικοί. 
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2.6  Τα Κυριότερα Προβλήματα στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων 
 

Κατά την υλοποίηση ενός έργου είναι αρκετά πιθανό να εμφανισθούν ποικίλα 

προβλήματα όπως αυτό της υπέρβασης προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός είναι 

ένα αναλυτικό σχέδιο για την απόκτηση και τη χρησιμοποίηση οικονομικών και 

άλλων πόρων μέσα σε μία καθορισμένη χρονικά περίοδο. Αντιπροσωπεύει ένα 

σχέδιο της επιχείρησης για το μέλλον που εκφράζεται με επίσημους ποσοτικούς 

όρους αλλά και σε χρηματικές μονάδες. Διαχωρίζεται από τη μία πλευρά στον 

Συμβατικό προϋπολογισμό που είναι ο προϋπολογισμός που αναφέρεται στη 

σύμβαση του έργου και παριστάνει το ποσό που είναι διατεθειμένος να καταβάλει ο 

εντολέας του έργου. Από την άλλη, εμφανίζεται η έννοια του Πραγματικού 

προϋπολογισμού ως ο προϋπολογισμός που στηρίζεται σε αληθινά στοιχεία και 

υπολογίζεται με αναλυτικές μεθόδους προϋποθέτει δε την κατανόηση των στόχων 

του έργου την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων και τον ακριβή χρονικό και 

ποσοτικό προσδιορισμό του κόστους. Η υπέρβαση του προϋπολογισμού συνήθως 

είναι αποτέλεσμα κακού προγραμματισμού. Άλλες φορές μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

εξωτερικών παραγόντων και να οφείλεται σε θέματα σχετικά με τη γενικότερη 

οικονομία μιας χώρας (π.χ. πληθωρισμός).  

Ένα ακόμη πρόβλημα θεωρείται η υπέρβαση του χρόνου υλοποίησης του έργου η 

οποία είναι αποτέλεσμα όλων όσων αναφέρθηκαν ως παράγοντες υπέρβασης του 

προϋπολογισμού. 

Άλλα προβλήματα θεωρούνται τα ελαττώματα του έργου και τα εργασιακά 

προβλήματα. Τα ελαττώματα στο έργο έχουν ως αποτέλεσμα το τελικό έργο να μην 

επιτυγχάνει τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, είτε λειτουργικά, είτε 

αισθητικά, κτλ. Αιτίες που οδηγούν σε αυτό το πρόβλημα είναι ο ασαφής 

προσδιορισμός του σκοπού του έργου, τα λάθη στις μελέτες, η έλλειψη οργάνωσης, 

η διαχειριστική αδυναμία, κτλ. Αναφορικά με τα εργασιακά προβλήματα, πολλές 

φορές η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας του εργασιακού χώρου μπορεί να 

οδηγήσει σε προβλήματα που σχετίζονται με το παραγόμενο έργο. Τα προβλήματα 

ιεραρχίας, η έλλειψη συνεργασίας και κλίματος ομαδικότητας και η έλλειψη 

επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και των διάφορων επιμέρους τμημάτων τη 

εκάστοτε εταιρείας μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην επιτυχή ολοκλήρωση 

του έργου. 
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2.7 Πρόγραμμα εργασιών έργου 
 

Το έργο όπως έχει ήδη αναπτυχθεί αποτελείται από δραστηριότητες. Αφού 

προηγηθεί ο καθορισμός τους, θέτονται με σωστή προτεραιότητα για την 

διεκπεραίωση του έργου.  Ακολούθως του προσδιορισμού των δραστηριοτήτων 

γίνεται και ο καθορισμός της διάρκειας τους. Στα τεχνικά έργα τις πλείστες των 

περιπτώσεων οι διάρκειες τους υπολογίζονται σε εργάσιμες μέρες που συνήθως 

περιλαμβάνουν πενθήμερη εργάσιμη εβδομάδα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 

διαχείριση του έργου να δημιουργείται ένα πρόγραμμα εργασιών ώστε 

συγκαταβατικά να παρακολουθείται η πρόοδος των εργασιών και να γίνεται μια 

πρόβλεψη της ημερομηνίας αποπεράτωσης του έργου. Μπορεί επίσης να 

στοιχειοθετηθεί η πρόοδος των εργασιών και να παρουσιαστεί στον Εργοδότη και 

τους αντιπροσώπους του. Τέλος να εκτιμηθεί ένας χρόνος ολοκλήρωσης του έργου. 

Οι σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων ενός έργου συνδέονται με κάποιες σχέσεις ή 

δεσμεύσεις (Constrains) μεταξύ τους. Αυτές οι σχέσεις είναι οι παρακάτω:   

 Σχέσεις Τέλους – Έναρξης (Finish to Start - FS), όπου κάθε νέα 

δραστηριότητα ξεκινά μόνο μετά το τέλος κάποιας άλλης.   

 Σχέσεις Τέλους – Τέλους (Finish to Finish - FF), όπου το τέλος μιας 

δραστηριότητας εξαρτάται και καθορίζεται από το τέλος κάποιας άλλης 

δραστηριότητας.   

 Σχέσεις Έναρξης – Τέλους (Start to Finish - SF ), όπου το τέλος μιας 

δραστηριότητας εξαρτάται από την έναρξη κάποιας άλλης.   

 Σχέσεις Έναρξης – Έναρξης (Start to Start - SS), όπου η έναρξη κάποιας 

δραστηριότητας εξαρτάται από την έναρξη κάποιας άλλης. 

Σε όλες τις φάσεις τους τα τεχνικά έργα έρχονται αντιμέτωπα με ρίσκα τα οποία δεν 

μπορούν να αποφευχθούν. Τα ρίσκα αυτά προκύπτουν από αμέλειες στη διαχείριση 

και την κακή διεύθυνση που με την βοήθεια εργαλείων όπως το Πρόγραμμα 

Εργασιών μπορούν να διευθετηθούν. 

Για παράδειγμα η εμφάνιση ρίσκων σε σχέση με το χρόνο μπορεί με τη χρήση του 

προγράμματος εργασιών να αναλυθούν, να τεκμηριωθούν και να υποδειχτούν 

απαιτήσεις παράτασης χρόνου. Στην πραγματικότητα με ένα καλά ενημερωμένο 

πρόγραμμα μπορούν να κατανοηθούν και να αφομοιωθούν τα ρίσκα των 

καθυστερήσεων. Επίσης με την συχνή ενημέρωση τους κατά τη διάρκεια κατασκευής 

του έργου μπορούν να αποφευχθούν τυχούσες καθυστερήσεις που θα μπορούσαν 

να προκύψουν. Σε περίπτωση όμως που δεν γίνεται συχνή ενημέρωση και 
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διαχείριση τότε ο απαιτητής (Υπεργολάβος, Εργοδότης, Πολιτικός Μηχανικός κ.τ.λ.) 

θα έχει το βάρος της απόδειξης των αιτιών της καθυστερήσεως. 

Αυτά τα εργαλεία αποτελούν παραδοσιακές τεχνικές για την παρακολούθηση ενός 

έργου κυρίως στη φάση του σχεδιασμού του. Η ανάγκη προσαρμοστικότητας των 

τεχνικών έργων σε σοβαρές και αναπάντεχες αλλαγές σε κάθε φάση τους με τρόπο 

γρήγορο και αποτελεσματικό έχει φέρει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια νέες 

τεχνολογίες οι οποίες θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο. 

2.8 Παράγοντες επιτυχίας στη διαχείριση έργων 
 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζονται οι παράγοντες επιτυχίας στη διαχείριση ενός 

τεχνικού έργου. Έχει προσδιοριστεί βασικός παράγοντας ως η ικανότητα του 

διαχειριστή να ενσωματώσει στην πράξη μεθόδους που θα συντονίσουν επιτυχώς τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη, τα κατώτερα στελέχη, τους πελάτες, τους χρήστες αλλά 

και τους ανθρώπινους πόρους που θα ασχοληθούν με την συντήρηση. Άλλος 

προσδιορισμός της επιτυχίας του έργου εξαρτάται από τον στόχο και τον σκοπό ενώ 

η επιτυχία της διαχείρισης έργου εξαρτάται και από τα δεδομένα και τα 

αποτελέσματα. Τελικώς, καθιερώθηκαν οι παρακάτω δέκα παράγοντες επιτυχίας του 

πίνακα 2.2 : 

 
 
 
Σύμφωνα 
με τους 
Shtub et. al 
(2005) 

Παράγοντες Επιτυχίας 

Αποστολή και στόχοι του έργου 

Υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης 

Προγραμματισμός του έργου 

Διαβούλευση με τον πελάτη 

Θέματα προσωπικού 

Τεχνικά θέματα 

Αποδοχή από τον πελάτη 

Έλεγχος του έργου 

Επικοινωνία 

Αποκατάσταση προβλημάτων 
Πίνακας 2.2: Παράγοντες επιτυχίας στην Διαχείριση έργων 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στους πέντε βασικούς παράγοντες όπως 

αποτυπώνονται στο βιβλίου του Verzuh (2005). 

 Συμφωνία ανάμεσα στην ομάδα του έργου, τη διοίκηση και τον πελάτη 

σχετικά με τους στόχους του έργου, 

 Ένα σχέδιο που δείχνει ένα συνολικό μονοπάτι με ξεκάθαρες αρμοδιότητες 

και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της προόδου του έργου, 
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 Συνεχής, αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα σε όλους τους 

εμπλεκόμενους του έργου, 

 Ένας ελεγχόμενος και κατανοητός σκοπός του έργου, 

 Υποστήριξη από τη διοίκηση. 

2.9 Διαχείριση Τεχνικών Έργων στην Εποχή του Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού 
 

Συνδεδεμένες «έξυπνες» τεχνολογίες μεταμορφώνουν το πώς οι μελετητές/μηχανικοί 

σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, χρησιμοποιούν και συντηρούν τμήματα έργων. Οι 

διασυνδεδεμένες ψηφιακές τεχνολογίες επίσης αλλάζουν τον τρόπο που οι 

οργανισμοί και οι εταιρείες πλέον χρησιμοποιούν και ανταποκρίνονται στις 

πληροφορίες για να επιτύχουν λειτουργικούς στόχους αλλά και να βελτιώνουν 

διαρκώς την ομάδα του έργου και την εμπειρία του τελικού χρήστη. Στην 

πραγματικότητα, οι σύγχρονες προσεγγίσεις διαχείρισης των τεχνικών έργων 

επικεντρώνονται στην ελαχιστοποίηση των σπαταλών για τη μείωση του λειτουργικού 

κόστους και την αύξηση της λειτουργικής απόκρισης και ευελιξίας (Horman et al., 

2005). 

Σύμφωνα με μία παγκόσμια έρευνα την οποία επεξεργάζεται και παρουσιάζει ο 

Τουλιάτος (2021), προβάλλονται σημεία και προτεραιότητες στην επένδυση σε νέες 

τεχνολογίες από κατασκευαστικές εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει 

στην ανάδειξη των προβλημάτων που καλείται να λύσει η επένδυση των 

κατασκευαστικών εταιρειών σε νέες τεχνολογίες. Τα πέντε συχνότερα σε απάντηση 

αποτελέσματα αναδεικνύουν τα προβλήματα της επικοινωνίας του εργοταξίου με το 

γραφείο (57%), το κόστος των ελέγχων και τη πρόβλεψη κόστους (55%), την 

ποιότητα (52%), την ασφάλεια στο εργοτάξιο (47%) με κορυφαία απάντηση αυτή του 

προϋπολογισμού και του κόστους εργασίας σε ποσοστό 64%. Ακολουθούν οι εικόνες 

2.3(a&b) στις οποίες παρουσιάζονται ραβδωτά διαγράμματα για τα εν λόγω 

προβλήματα της έρευνας. 

Από τα αποτελέσματα, κύρια άλλα κύρια ενδιαφέροντα του PM αποτελούν: η 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι άλλων εταιρειών, η επικοινωνία 

μεταξύ των ενδιαφερόμενων του έργου, η παρακολούθηση του ανθρώπινου 

δυναμικού και της παραγωγικότητας του,  η διαχείριση του ρίσκου, οι έλεγχοι του 

προγραμματισμού και η πηγή πληροφοριών από την προμελέτη (πριν τη κατασκευή) 

μέχρι και το κλείσιμο του έργου. 
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Εικόνα 2.3a: Απαντήσεις έρευνας για νέες τεχνολογίες στον κατασκευαστικό κλάδο (Τουλιάτος,2021) 

 
Εικόνα 2.3b: Απαντήσεις έρευνας για νέες τεχνολογίες στον κατασκευαστικό κλάδο (Τουλιάτος,2021) 

Τα παραπάνω προβλήματα έτσι όπως αναδείχθηκαν από την έρευνα και 

παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες δύο εικόνες θα εξεταστούν και στο πλαίσιο 

ανάπτυξης  των επόμενων κεφαλαίων στα οποία καταγράφονται οι δυνατότητες και 

τα οφέλη των DTs. Θα εξεταστεί κατά πόσο δηλαδή θα αποτελέσουν τα DTs 

εργαλείο άμβλυνσης τέτοιων προβλημάτων. 

Δεδομένου ότι οι αλλαγές που καθοδηγούνται από την τεχνολογία είναι εκείνες με τον 

μεγαλύτερο πιθανό αντίκτυπο στο κλάδο σύμφωνα με την έκθεση WEF, «Shaping 

the Future of Construction» (2016), το κέρδος για την Ευρώπη θα ήταν εξαιρετικά 

μεγάλο καθώς μια εξοικονόμηση της τάξης του 10% για τον κλάδο των κατασκευών 

αντιστοιχεί σε 130 δισ. Ευρώ όπως προκύπτει από την ετήσια αναφορά FIEC του 

2017. 
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Η τεχνολογία δεν αναπτύσσεται και δεν εφαρμόζεται αποκομμένη από την κοινωνία 

και την αγορά αλλά εξελίσσεται με βάση τις ανάγκες και τα προβλήματα που 

αναζητούν λύση. Ο κόσμος προχωράει με γρήγορο βηματισμό και οι εξελίξεις 

αποκτούν εκθετικό ρυθμό. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στον κλάδο των 

κατασκευών μπορεί να αποτελέσει μια ολιστική προσέγγιση του χώρου  με μέγιστη 

αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών αιχμής.  

2.10 Σύνοψη κεφαλαίου 
 

Τα τελευταία χρόνια το αντικείμενο της Διαχείρισης τεχνικών έργων έχει σημειώσει 

πρόοδο, καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα σύγχρονα τεχνικά έργα να τηρούνται 

οι προθεσμίες των χρονοδιαγραμμάτων και να προσδιορίζεται το κόστος του έργου 

χωρίς αναπάντεχες αυξήσεις με στόχο την ποιότητα που ορίζουν τα πρότυπα του 

έργου. Ιδιαίτερα στο εξωτερικό η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα αποτελεί 

γεγονός λόγω μάλιστα της βιβλιογραφίας που αναπτύσσεται, μέρος της οποίας 

χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση του παρόντος κεφαλαίου και η οποία έχει 

αναλυτικά καταγραφεί. Υπάρχει ανάγκη για συστηματικότερη εφαρμογή των 

γνώσεων σε αυτό το πεδίο για την καλύτερη οργάνωση των τεχνικών έργων όλων 

των κατηγοριών. 

Ο κατασκευαστικός κλάδος έχει ανάγκη για αλλαγή και καινοτομία. Τα νέα δεδομένα 

εν μέσω 4ης Βιομηχανικής επανάστασης- Industry 4.0 απαιτούν νέο τρόπο σκέψης 

και εφαρμογής και στις κατασκευές με τρόπο τέτοιο ώστε σε μία ανάλογη αντιστοιχία 

να καθιερώνεται ο όρος Construction 4.0. Η περίοδος αυτή βασίζεται στα Κυβερνο-

φυσικά Συστήματα, (CyberPhysical System – CPS) έξυπνες συσκευές με 

ενσωματωμένους αισθητήρες, ενεργοποιητές και επεξεργαστές που συνδέονται 

μεταξύ τους για να αλληλοεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο και να παρέχουν δεδομένα 

σε πραγματικό χρόνο για την απόδοση αυτών των συσκευών σε συγκεκριμένες 

εφαρμογές (Kan, 2019). Στη παρούσα εργασία και ειδικότερα στα επόμενα κεφάλαια 

αναδεικνύεται η αναδυόμενη τεχνολογία ψηφιακού μετασχηματισμού της δημιουργίας 

ψηφιακών διδύμων.  
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3.  Ψηφιακά Δίδυμα (DTs) 
 

3.1 Γενικά 
 

Η ιδέα της δημιουργίας DT χρησιμοποιήθηκε αρχικά στη μεταποιητική βιομηχανία 

τόσο για τη παρακολούθηση του  κύκλου ζωής ενός προϊόντος όσο για τη διαχείριση 

του και τη γενικευμένη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας. Στην πραγματικότητα 

αποτέλεσε εφόδιο και εργαλείο για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (Industry 

4.0) και τις τεχνολογίες κατασκευής που δημιουργούν ένα «έξυπνο εργοστάσιο». 

Άλλες πρακτικές εφαρμογές του που συναντώνται βιβλιογραφικά είναι στο σύστημα 

υγείας και των υγειονομικών παροχών, στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς και στη 

δημιουργία έξυπνων πόλεων (Smart Cities). Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της 

Gartner, εταιρεία τεχνολογικής έρευνας και συμβούλων, η τάση DTs πλησιάζει την 

"κορυφή της προσδοκίας" για τα επόμενα χρόνια σε όλα τα προηγούμενα επίπεδα 

που αναφέρθηκαν. 

3.2 Ορισμός ψηφιακού διδύμου (DT) 
 

Ένα ψηφιακό δίδυμο (DT) αναφέρεται σε ένα μοντέλο που μετατρέπει σε εικόνα μία 

διαδικασία, ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. Ένα DT είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ ενός 

αντικειμένου του πραγματικού κόσμου και της ψηφιακής αναπαράστασης του που 

χρησιμοποιεί συνεχώς δεδομένα αισθητήρων. Έτσι, όλα τα δεδομένα προέρχονται 

από τους αισθητήρες που βρίσκονται στο φυσικό αυτό αντικείμενο. 

Σύμφωνα με τους Pan & Zhang (2021), το DT είναι μια υλοποίηση του φυσικού 

συστήματος για οπτικοποίηση, μοντελοποίηση, προσομοίωση, ανάλυση, πρόβλεψη 

και βελτιστοποίηση. Με την έννοια της οπτικοποίησης εννοείται μία μορφή 

αναπαράστασης δεδομένων με τη χρήση γραφικών για να καταστούν (τα δεδομένα) 

πιο κατανοητά. Η προσομοίωση είναι η αναπαράσταση που έχει κατασκευαστεί για 

να αναπαραστήσει και να επιτρέψει την κατανόηση της λειτουργίας ενός συστήματος. 

Ενώ η χρήση μοντέλων δηλαδή κατασκευασμάτων που µιµούνται ή αναπαριστούν 

ένα σύστημα καθιστά την έννοια της μοντελοποίησης. Για τον διαχωρισμό αυτών των 

εννοιών σημειώνεται ότι στην οπτικοποίηση αναπαριστώνται απλώς δεδομένα ενός 

έτοιμου μοντέλου, στην προσομοίωση πραγματοποιείται χειρισμός μεταβλητών ενός 

έτοιμου μοντέλου ενώ στην μοντελοποίηση δημιουργείται το μοντέλο. 

Τα DTs ενσωματώνουν τρία βασικά στοιχεία: τη φυσική οντότητα, την εικονική 

οντότητα και τη σύνδεση δεδομένων, για να σχηματίσουν έναν πρακτικό βρόχο 
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(Εικόνα 3.1). Διευκρινίζεται ότι η φυσική οντότητα του συστήματος θα αποτελεί το 

φυσικό δίδυμο του συστήματος (Physical Twin, PT). Ο όρος “Digital Twin” στην 

προέλευσή του περιγράφει τον αντικατοπτρισμό ενός προϊόντος, ενώ η τελευταία 

λέξη της τεχνολογίας επιτρέπει στις διαδικασίες (κατασκευή, παραγωγή ενέργειας 

κ.λπ.) να αποτελούν επίσης αντικείμενο αναπαραγωγής εικονικού χώρου 

(«αδελφοποίηση») προκειμένου να αποκομιστούν τα ίδια οφέλη. 

 

Εικόνα 3.1: Φυσική, εικονική οντότητα και σύνδεση δεδομένων (buildingSMART InSummit, 2019) 

Η πρώτη φάση για την τεχνολογία των DTs είναι η δημιουργία τους. Η φάση της 

δημιουργίας περιλαμβάνει τον εξοπλισμό της φυσικής διαδικασίας αποτελούμενο 

από αισθητήρες που μετρούν  στοιχεία από τη φυσική διαδικασία. Οι συσκευές αυτές 

εξάγουν αποτελέσματα μετρήσεων. Αυτές οι μετρήσεις μπορεί να είναι λειτουργικές 

δηλαδή να σχετίζονται με κριτήρια φυσικής απόδοσης του παραγωγικού στοιχείου 

όπως η  μετατόπιση. Ακόμη μπορεί να είναι εξωτερικά δεδομένα ή δεδομένα 

περιβάλλοντος που επηρεάζουν τις λειτουργίες του φυσικού αντικειμένου όπως το 

ποσοστό υγρασίας. 

Οι μετρήσεις μπορούν να μετατραπούν σε ψηφιακά μηνύματα χρησιμοποιώντας 

κωδικοποιήσεις και μετά να μεταδοθούν στο μέρος του DT. Τα εξαγόμενα δεδομένα 

των αισθητήρων συνδυάζονται με πληροφορίες που παρέχονται από άλλα 

συστήματα, όπως συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτό θα 

παρέχει στο DT ένα ευρύ φάσμα ενημερώσεων με δεδομένα που θα 

χρησιμοποιηθούν ως είσοδος (inputs) για τις διεργασίες ανάλυσης. 

Η επόμενη φάση είναι αυτή της επικοινωνίας και αφορά στην απρόσκοπτη, σε 

πραγματικό χρόνο, αμφίδρομη συνδεσιμότητα μεταξύ της φυσικής διαδικασίας και 

της ψηφιακής πλατφόρμας. Η επικοινωνία μέσω δικτύου είναι μια από τις βασικές 
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τεχνολογίες στις οποίες στηρίζεται ένα DT και αποτελείται από τα μέρη που 

περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ DT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Επεξεργασία στο άκρο (Edge 
computing) (αρχιτεκτονική 

πληροφορικής που διαθέτει 
αποκεντρωμένη ισχύ επεξεργασίας, 
επιτρέποντας τους φορητούς 
υπολογιστές και τις τεχνολογίες IoT) 

Διεπαφή στο άκρο, συνδέει αισθητήρες 
και ιστορικά διεργασιών, επεξεργάζεται 
σήματα και δεδομένα, και μεταδίδει 
δεδομένα στην πλατφόρμα. Έτσι, 
μεταφράζει πρωτόκολλα σε πιο εύκολα 
επεξεργάσιμες μορφές δεδομένων, 
καθώς και μειώνει την χρήση του 
δικτύου. 

Διεπαφές επικοινωνίας Βοηθούν στη μεταφορά πληροφοριών 
από τον αισθητήρα στη λειτουργία 
ολοκλήρωσης. 

Ασφάλεια στο άκρο Τείχη προστασίας, 
κλειδιά εφαρμογής, κρυπτογράφηση και 
πιστοποιητικά συσκευής 

Πίνακας 3.1: Φάση επικοινωνίας ενός DT (Warshaw, 2017) 

Ακολουθεί η φάση της συγκέντρωσης κατά την οποία καταχωρούνται τα δεδομένα σε 

ένα κεντρικό χώρο. Εκεί θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα προετοιμαστεί η 

εξαγωγή πληροφοριών. Αυτή η επεξεργασία συνήθως γίνεται σε ένα υπολογιστικό 

νέφος (cloud). Στο επόμενο στάδιο της ανάλυσης πραγματοποιείται η ανάλυση και η 

απεικόνιση των δεδομένων με επαναληπτικά μοντέλα που δημιουργούν 

πληροφορίες και προτάσεις για αποφάσεις. 

Στη φάση της προβλεψιμότητας οι πληροφορίες από τα αναλυτικά στοιχεία 

παρουσιάζονται μέσω πινάκων ελέγχου με οπτικοποιήσεις, επισημαίνοντας 

προβλήματα στην απόδοση του DT και άρα του ανάλογου φυσικού περιουσιακού 

στοιχείου σε μία ή περισσότερες διαστάσεις. Στη πραγματικότητα αναδεικνύονται οι 

περιοχές που ίσως χρειάζονται αλλαγή εξαιτίας πχ κάποιας πιθανής βλάβης ή 

αστοχίας. 

Τελευταία στη ακολουθία των φάσεων για το DT, είναι η φάση της επέμβασης κατά 

την οποία οι ενεργές πληροφορίες από τα προηγούμενα στάδια μπορούν να 

τροφοδοτηθούν στο φυσικό στοιχείο. Αυτή η αλληλεπίδραση ολοκληρώνει τη 

σύνδεση κλειστού βρόχου μεταξύ του φυσικού κόσμου και του DT. 

3.3 Δυνατότητες διαδικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) 
 

Με το πέρας των χρόνων ο φυσικός κόσμος μεταμορφώνεται σε ψηφιακό με 

αποτέλεσμα διάφορα συστήματα να συνδέονται μεταξύ τους. Ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός είναι μία ενέργεια που πραγματοποιείται σε πολλές εκφάνσεις  της 
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ζωής σε μία κοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη κουλτούρα ακολουθεί η Ελλάδα 

το τελευταίο διάστημα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κρατικών υπηρεσιών 

που συντελείτε και την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων της ελληνικής 

κυβέρνησης (υπηρεσίες πολιτών.., gov.gr). Μία πληθώρα έξυπνων συσκευών και 

τεχνολογιών επέτρεψε στην ανθρωπότητα να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία 

ανεξάρτητα από το χώρο και τον χρόνο. Το «Διαδίκτυο των πραγμάτων» (Internet of 

Things - IoT) είναι ένα δίκτυο φυσικών αντικειμένων όπως συσκευές, όργανα, κτίρια 

και άλλα αντικείμενα ενσωματωμένα με ηλεκτρονικά κυκλώματα, λογισμικά, 

αισθητήρες και δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο που επιτρέπει σε αυτά τα 

αντικείμενα να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα (Gokhale, 2018). Το IoT 

επιτρέπει να ελέγχονται από απόσταση αντικείμενα σε υφιστάμενα δίκτυα αφού 

πρώτα ανιχνευθούν, ώστε να δημιουργούνται ευκαιρίες για πιο άμεση ενσωμάτωση 

του φυσικού κόσμου σε συστήματα που βασίζονται σε υπολογιστές, με αποτέλεσμα 

τη βελτίωση της απόδοσης και της ακρίβειας τους. 

Η αξία της δημιουργίας του IoT προέρχεται από τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε 

πραγματικό χρόνο. Αυτό απαιτεί λήψη δεδομένων, μετάδοση, ανάλυση και 

αποθήκευση. Οι εφαρμογές συλλογής δεδομένων αποτελούνται από δισεκατομμύρια 

έξυπνα «πράγματα» που απαιτούν συνδεσιμότητα. Επειδή αυτά τα «πράγματα» 

αναπτύσσονται σε διάφορες τοποθεσίες υποδομής, όπως σε ένα εργοστάσιο μίας 

βιομηχανίας, πρέπει να διαχειρίζονται απομακρυσμένα σε ό,τι αφορά τον 

προγραμματισμό, την ανάλυση δεδομένων, την ασφάλεια και τις επιχειρησιακές 

στρατηγικές. Η μετάδοση δεδομένων απαιτεί πολλαπλά επίπεδα συνδεσιμότητας και 

βασίζεται στην ικανότητα σύνδεσης κατανεμημένων συσκευών IoT σε ένα σύστημα 

διαχείρισης αποφάσεων. Η ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο απαιτεί 

σημαντική μνήμη και υπολογιστικές δυνατότητες αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων. 

Ως εκ τούτου οι ανάγκες αποθήκευσης δεδομένων ακολουθούν αυξητική τάση 

κυρίως λόγω της μαζικής ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου. 

3.3.1 ΙοΤ και Βιομηχανική Παραγωγή 
 

Καθώς η παραγωγική διαδικασία προχωρά σε μία Βιομηχανία είναι φυσικό 

παρεπόμενο ο μηχανολογικός εξοπλισμός να υπόκειται σε φθορές και ενίοτε 

σοβαρότερες βλάβες. Για αυτό το λόγο είναι αναγκαίο να αναπτύσσονται  διαδικασίες 

παρακολούθησης και συντήρησης του εξοπλισμού της βιομηχανικής παραγωγής. 

Αυτές οι διαδικασίες είναι δύσκολο να εφαρμόζονται μεμονωμένα εξαιτίας της 

συνδεσιμότητας μεταξύ των τμημάτων της παραγωγής. Δεδομένου ότι πρέπει να 
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παρακολουθείται συνεχώς χωρίς αυτό να επηρεάζει την συνεχή παραγωγή, είναι 

πρώτο στην λίστα βελτίωσης για κάθε βιομηχανική εταιρεία η οποία έχει ως 

πρωταρχικό στόχο την μεγιστοποίηση των κερδών της. Ένας κλάδος της 

Βιομηχανίας ο οποίος φαίνεται να χρησιμοποιεί αυξητικά εφαρμογές σχετικές με ΙοΤ 

είναι αυτός της Αυτοκινητοβιομηχανίας (Haces et al, 2018). 

Η εφαρμογή αισθητήρων σε βιομηχανικές λειτουργίες αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό. 

Βασικός λόγος είναι η μείωση στο κόστος αισθητήρων αλλά και οι εξελίξεις στην 

τεχνολογία ανίχνευσης και της εισαγωγής προηγμένων εφαρμογών της τεχνολογίας 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή πληροφοριών από 

επεξεργαζόμενα δεδομένα. Αυτός ο αυξητικός ρυθμός στη χρήση των αισθητήρων 

έχει πρόσφατα χαρακτηριστεί ως βασικό χαρακτηριστικό του IoT στον Βιομηχανικό 

Κλάδο. Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την επίτευξη έξυπνης 

κατασκευής με αυτές τις στρατηγικές είναι ο τρόπος σύγκλισης του φυσικού κόσμου 

και του εικονικού κόσμου, ώστε να πραγματοποιηθεί μια σειρά από έξυπνες 

λειτουργίες στη διαδικασία παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης 

διασύνδεσης, της έξυπνης αλληλεπίδρασης, του έξυπνου ελέγχου και διαχείρισης 

(Tao et al, 2017). 

Αυτή η πτυχή του ΙοΤ έχει ως κουλτούρα ότι οι έξυπνες μηχανές (μηχανές με 

αισθητήρες) είναι καλύτερες από τους ανθρώπους εξαιτίας της ακρίβειας και της 

συνεχής λήψης και αποστολής δεδομένων. Καταφέρνει να ενσωματώνει τη μηχανική 

μάθηση και την τεχνολογία των δεδομένων μεγάλου όγκου, αξιοποιώντας τα 

δεδομένα αισθητήρων, τις τεχνολογίες επικοινωνίας από μηχανή σε μηχανή καθώς 

και τεχνολογίες αυτοματισμού που υπάρχουν εδώ και χρόνια σε βιομηχανικές 

μονάδες. Έτσι, τα αποτελέσματα για τις εταιρείες είναι ενθαρρυντικά καθώς 

αντιμετωπίζουν τις ελλείψεις και τις δυσχέρειες νωρίτερα, εξοικονομώντας χρόνο και 

χρήμα. Η υποστήριξη σε προσπάθειες επιχειρηματικής βελτίωσης είναι γεγονός. 

Παραδείγματα εφαρμογής σε λειτουργίες της βιομηχανικής παραγωγής είναι οι 

διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, η βελτίωση πρακτικών στη κατεύθυνση της βιώσιμης 

και πράσινης ανάπτυξης, η βελτίωση ανεπαρκειών στην αλυσίδα εφοδιασμού και η 

αύξηση της αποδοτικότητας της. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρες και 

μηχανήματα αποθηκεύονται στο νέφος (Cloud) μέσω σύνδεσης IoT που εγκαθίσταται 

στο εργοστάσιο. Αυτά τα δεδομένα (cloud data) αναλύονται και συνδυάζονται με 

πληροφορίες και στη συνέχεια κοινοποιούνται στους υπεύθυνους της εταιρείας. Αυτή 

η ενσωμάτωση δεδομένων σε όλη την επιχείρηση περιλαμβάνει ενοποίηση 
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δεδομένων από διαφορετικές λειτουργίες και αναβαθμίζει την απόδοση και την φύση 

του βιομηχανικού εξοπλισμού. 

Ένα παράδειγμα προειδοποίησης προβλήματος σε βιομηχανικό εξοπλισμό είναι ο 

ήχος που αποτελεί το πιο εμφανές σήμα μηχανικής βλάβης. Τα εξαρτήματα κινούνται 

δημιουργώντας τριβή και στη συνέχεια εκπέμπουν προειδοποίηση σφάλματος. Το 

σημαντικό είναι η συντήρηση να μπορεί να προγραμματιστεί πριν προκληθεί διακοπή 

λειτουργίας. Για μία εγκατάσταση παραγωγής  η συχνή και διαρκής διακοπή 

λειτουργίας μηχανήματος μπορεί να αποτελέσει ζημιογόνα εξέλιξη.  

3.3.2 ΙοΤ και Πόλεις 
 

Σε μία μεγάλη πόλη υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις χρήσης συστημάτων ΙοΤ τα 

οποία μπορούν να τις καταστήσουν «έξυπνες πόλεις». Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με 

τους οποίους αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται σήμερα σε όλο τον κόσμο με 

διάφορες χρήσεις αισθητήρων. Ακολουθούν μερικά τέτοια παραδείγματα χρήσης. 

Αισθητήρες ενσωματώνονται σε διατομές οδού για την καταγραφή δεδομένων της 

ροής κυκλοφορίας. Ακόμη, ενσωματώνονται σε κτίρια για καταγραφή εξωτερικών 

δεδομένων όπως είναι η δύναμη του ανέμου ή εσωτερικών όπως είναι τα ποσοστά 

υγρασίας του κτιρίου. Σε ένα κτίριο επίσης τοποθετούνται αισθητήρες  για την 

ανίχνευση της παρουσίας ατόμων μέσα στα δωμάτια, και επομένως τον έλεγχο της 

χρήσης φωτισμού, θέρμανσης και αέρα και άλλων συστημάτων για τον περιορισμό 

της ενεργειακής δαπάνης. Τέλος αισθητήρες παρατηρούνται και σε εισόδους κτιρίων 

με στόχο την αναγνώριση προσώπου με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας σε 

χώρους κατοικίας, εμπορικά κτίρια κα. 

Η σύνδεση όλων αυτών των αισθητήρων μεταξύ τους αλλά και με άλλες συσκευές 

προσφέρουν δυνατότητες βελτίωσης της διαχείρισης μίας πόλης. Εκτός από την 

διοίκηση μίας πόλης, κερδισμένοι είναι πρωτίστως οι πολίτες. Οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται είναι βασισμένες σε περισσότερα δεδομένα και οι κοινωνίες γίνονται πιο 

ασφαλείς. Άλλα πιθανά οφέλη είναι η βελτίωση των συγκοινωνιών και του 

κυκλοφοριακού συστήματος ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μείωση ρύπανσης και 

οικολογικής καταστροφής. 

3.3.3 ΙοΤ και Υγεία 
 

Ο τομέας της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης επικεντρώνει το ενδιαφέρον 

του στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών με τρόπο τέτοιο που στοχεύει 
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στην εύρεση προτύπων για βελτιωμένες διαγνώσεις και εντοπισμό νέων θεραπειών. 

Οι σχετικές εφαρμογές επικεντρώνονται επί του παρόντος στην εφαρμογή 

αλγορίθμων βαθιάς μάθησης για τον εντοπισμό και την επισήμανση ανωμαλιών στην 

ιατρική απεικόνιση (Hinduja et al,2020).  

Οι δυνατότητες των ΙοΤ συστημάτων σε συνδυασμό με τις τεχνικές της τεχνητής 

νοημοσύνης συμβάλλουν: 

 Στην εξαγωγή διάγνωσης μέσω συσκευών/μηχανημάτων  

 Στον καθορισμό της θεραπείας   

 Στην πρόβλεψη της πιθανότητας επιτυχίας της θεραπείας με αποτέλεσμα τη 

σωστότερη θεραπεία και την παρακολούθηση της. 

Φυσικά, σημειώνεται ότι οι ακριβείς αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για τα 

παραπάνω, εκπαιδεύονται ξεχωριστά για κάθε πάθηση και ασθένεια δημιουργώντας 

σε αυτή την απαραίτητη διαδικασία μεγάλα κόστη.   

3.4 Εφαρμογές των DTs 
 

Με την αρχική εμφάνιση της τεχνολογίας, ο όγκος δεδομένων που απαιτείται για τη 

λειτουργία ενός DT, αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρμογή της. Αυτό 

οφειλόταν α) στις περιορισμένες δυνατότητες αξιοποίησης των τεχνολογιών 

ψηφιοποίησης και β) στο αυξημένο κόστος επεξεργασίας, αποθήκευσης και 

δικτυακής υποδομής που πολλές φορές για τις μικρότερες εταιρείες ήταν 

απαγορευτικό. Τέτοια εμπόδια, ωστόσο, έχουν μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια 

(Economist 2015). Η εφαρμογή των DTs στους διάφορους τομείς επιτρέπει στις 

εταιρείες και τους οργανισμούς να έχουν ένα πλήρες ψηφιακό αντίστοιχο από το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας που προσφέρουν. 

Στην πραγματικότητα η τεχνολογία της δημιουργίας DTs δεν συμβάλλει μόνο στην 

κατανόηση του σχεδιασμού του προϊόντος/υπηρεσίας αλλά και του συστήματος που 

δημιούργησε το προϊόν/υπηρεσία και πως αυτά χρησιμοποιούνται. 

3.4.1 DTs και Βιομηχανία 
 

Οι δυνατότητες των DTs μπορούν με την εφαρμογή τους να βελτιώσουν το 

σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη συντήρηση, την ανάπτυξη και γενικά όλες τις 

βιομηχανικές δραστηριότητες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, εξοπλισμό, 
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διαδικασίες και λειτουργίες καθώς επίσης και με τους ανθρώπινους πόρους. 

Ενδεικτικές εφαρμογές είναι: 

 Ο σχεδιασμός νέων προϊόντων με βάση την «εμπειρία» όλων των εμπλεκομένων 

αλλά και τη βαθιά γνώση των ιδιοτήτων των προϊόντων. 

 Η διαχείριση των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους (Product Lifecycle 

Management [PLM]). 

 Η πρόγνωση της εμφάνισης ζημιών σε παραγωγικό εξοπλισμό. 

 Η έγκυρη και έγκαιρη προληπτική συντήρηση εξοπλισμού. 

 Η διάγνωση αιτιών προβλημάτων στην παραγωγή. 

 Η ανάλυση της εργασιακής εμπειρίας. 

 Ο υπεραυτοματισμός (Hyperautomation) και η υποστήριξη της αυτοματοποίησης 

μέσω ρομπότ (Robotic Process Automation [RPA]). 

Οι πιο σημαντικές από τις προκλήσεις, όπως αυτές έχουν μελετηθεί και διατυπωθεί 

από το Ερευνητικό Εργαστήριο «Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού, Τηλεματικής και 

Κυβερνοφυσικών Συστημάτων» (EATCPS Lab), είναι: 

1. Η διαλειτουργικότητα (interoperability). 

2. Ο σεβασμός στην τήρηση προτύπων (standardization). 

3. Η ανοικτότητα (openness). 

4. Η εκπαίδευση (training), 

5. Η εμπιστοσύνη στους ειδικούς (expertise). 

6. Η χρηματοδότηση (financing). 

7. Το να σκεφτόμαστε ως άνθρωποι κι όχι ως μηχανές (think human). 

Έχοντας αυτές τις προκλήσεις υπόψη και καταβάλλοντας όλες τις απαραίτητες 

προσπάθειες προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η βιομηχανική παραγωγή θα 

κατορθώσει να αυξήσει την προστιθέμενη αξία και να καταστεί ενεργό μέρος της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης. Για τη δημιουργία DTs και την εφαρμογή της τεχνολογίας 

στη βιομηχανική παραγωγή σημαντικό εργαλείο είναι η αξιοποίηση των ΙοΤ 

δυνατοτήτων τα πλεονεκτήματα του οποίου έχουν αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα 

αυτού του κεφαλαίου. 

Προς αποσαφήνιση θα αναλυθούν λειτουργίες της Βιομηχανίας οι οποίες βελτιώνονται 

στηριζόμενες στην δημιουργία DTs. Αρχικά, θα αναλυθεί η διαχείριση της ποιότητας. Η 

λεπτομερής παρακολούθηση οποιωνδήποτε δεδομένων του προϊόντος που 

συλλέγονται μέσω των συνδεδεμένων συσκευών IoT έχουν ποικίλα πλεονεκτήματα για 
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τη διαχείριση της ποιότητας. Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, το DT του 

προϊόντος μπορεί να μοντελοποιήσει κάθε πτυχή της παραγωγής για να εντοπίσει 

προληπτικά πού μπορεί να προκύψουν ανεπάρκειες ποιότητας. Επιπρόσθετα, το DT 

συμβάλλει στην ανάλυση όλων των συγκεντρωτικών δεδομένων για να εξακριβώσει 

εάν μπορεί να υπάρχουν καλύτερα υλικά για τη σύνθεση του προϊόντος και να επέμβει 

προληπτικά. Επίσης είναι εφικτό να ρυθμίζονται όλες οι διαδικασίες παραγωγής με 

στόχο τη βελτίωση και την καλύτερη οργάνωση. 

Εν συνεχεία, διαπιστώνεται ότι οι προσομοιώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην μελέτη 

νέων προϊόντων. Το DT είναι ικανό να συνδέει και να συλλέγει χρήσιμα δεδομένα από 

διάφορα συστήματα συναλλαγών. Επιχειρήσεις, cloud, mobile και ενσωματωμένες 

εφαρμογές μπορούν επίσης να ενσωματωθούν στο DT για να λάβουν τα δεδομένα 

τους προκειμένου να κάνουν ολοκληρωμένες και σε πραγματικό χρόνο αναλύσεις. Το 

DT λαμβάνει δεδομένα απόδοσης του φυσικού συστήματος. Κάθε φορά λοιπόν το DT 

ενημερώνεται ώστε οι προσομοιώσεις να καθιστούν το φυσικό σύστημα πιο αποδοτικό 

με βελτιωμένη ποιότητα. 

Το DT μπορεί να βοηθήσει στην βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη προβολή της χρήσης υλικών και ταυτόχρονα δύναται να 

αυτοματοποιεί τη διαδικασία αναπλήρωσης. Έτσι θεμελιώνεται και η έγκαιρη (Just-in-

Time) παραγωγή. Οι πολυεθνικές εταιρείες δεν διαχειρίζονται μόνο ένα DT, αλλά 

συνδυαστικά δημιουργούν και διαχειρίζονται εκατοντάδες μικρότερα DT. Στην 

πραγματικότητα, υπάρχει ένα κοινό λογισμικό διαχείρισης το οποίο ελέγχει συνολικά 

την ομάδα των DTs. Στην ίδια φιλοσοφία σημαντικό είναι το πλεονέκτημα των 

συνδεδεμένων λειτουργιών. Το DT μπορεί να συγκεντρώσει και να αναλύσει, δεδομένα 

από διαφορετικά και κατανεμημένα στοιχεία, προκειμένου να αναλύσει με ενοποιημένη 

προβολή σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την καλύτερη απόδοση και ταχύτερη λήψη 

αποφάσεων με σαφήνεια. 

3.4.2 DTs και Έξυπνες πόλεις 
 

Το εγχείρημα, για δημιουργία έξυπνων πόλεων με τον σχηματισμό του DT τους, 

εφαρμόζει μια σειρά εφαρμογών για την κατασκευή μοντέλων μιας πόλης. Αυτές οι 

εφαρμογές συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και της διαχείρισης 

διαφορετικών δομών της πόλης, όπως η κίνηση, οι επικοινωνίες, οι δημόσιες 

υπηρεσίες, τα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, συγκοινωνιακή υποδομή 

(Rasheed et al, 2019) κα. Η σύνδεση φυσικού και ψηφιακού κόσμου συμβάλλει στη 

καλύτερη λήψη αποφάσεων καθώς ελαχιστοποιεί τα λάθη και επιπλέον λειτουργεί ως 

εργαλείο διευκόλυνσης των πολιτών και της βελτίωσης του βιοτικού τους επιπέδου.  
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Οι ψηφιακές απεικονίσεις των φυσικών πόρων, τα δεδομένα των οποίων 

συλλέγονται μέσω αισθητήρων και άλλων IoT συσκευών αποτελούν το DT μίας 

πόλης. Για το σύνολο αυτών των δεδομένων αξιοποιούνται βελτιωμένες μέθοδοι 

ανάλυσης, μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο με 

στόχο την σωστή εκτέλεση, τη λειτουργία ή την κερδοφορία του φυσικού στοιχείου. 

Θέματα που στοχεύουν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων μίας 

πόλης όπως η ευεξία και η ασφάλεια δίνουν έναυσμα για την ανάπτυξη έξυπνων 

πόλεων για τη δημιουργία των οποίων ζωτικό ρόλο διαδραματίζει η τεχνολογία των 

DTs. 

3.4.3 DTs,Υγεία και υγειονομικές παροχές 
 

Η σπουδαιότητα της δημιουργίας του DT ενός νοσοκομείου μπορεί να δημιουργήσει 

μια πληθώρα λύσεων σε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η υποδομή υγείας 

αλλά και οι άνθρωποι που την αποτελούν, ασθενείς και υγειονομικό προσωπικό. Το 

DT του νοσοκομείου με έμφαση στον ιατρικό του εξοπλισμό (μηχανήματα 

εξαρτήματα κλπ) αλλά και τις υπηρεσίες του όπως το πρόγραμμα των χειρουργείων 

και των ραντεβού των ασθενών με τη συμπερίληψη του ΙοΤ συμβάλλει με τους εξής 

τρόπους: 

 μπορεί να διορθώσει ανθρώπινα λάθη υγειονομικών αλλά και διοικητικών 

υπαλλήλων σε σχέση με τις προμήθειες, τις υπηρεσίες, τους ανθρώπους και 

τις διαδικασίες. Εύκολα γίνεται αντιληπτό το πρόβλημα σε περίπτωση που 

υπάρχει έλλειψη σε ένα ιατρικό είδος πχ. γάζες. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι 

όταν λόγω του DT, η διαθεσιμότητα δεδομένων της κατανάλωσης σε 

πραγματικό χρόνο και η αυξανόμενη ανάγκη για οποιαδήποτε νέα φάρμακα 

μέσω προβλέψεων μπορεί να διατηρήσει το νοσοκομείο συνεχώς 

ενημερωμένο.  

 μπορεί να παρέχει γρήγορους τρόπους που θα μειώσουν σημαντικά τον 

χρόνο αναμονής των ασθενών από έναν λανθασμένο προγραμματισμό 

εξετάσεων μεταξύ των ασθενών. Στη προκειμένη περίπτωση, γίνεται 

κατανοητή η βοήθεια του ασθενούς και στην πρόβλεψη πιθανής βλάβης ενός 

πχ. τομογράφου από την άξαφνη διακοπή λειτουργίας του λόγω φθοράς.  

 μπορεί να παρέχει ένα βελτιωμένο μελλοντικά περιβάλλον. Μπορεί να γίνει 

πρόβλεψη μέσω DT για τυχόν επιδημικές ασθένειες με βάση το παρελθόν 

ώστε τα προληπτικά μέτρα να μπορούν να προσαρμοστούν για την 
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προώθηση ενός υγιούς περιβάλλοντος. Η εν λόγω πρόταση, πιο επίκαιρη 

από ποτέ εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας του COVID19 μπορεί να χτίσει 

ένα υγειονομικό σύστημα θωρακισμένο για κάθε επόμενη πανδημία με τις 

ανάλογες προσαρμογές που θα χρειαστούν. 

 Μπορεί να δημιουργήσει DT μεμονωμένου ζωτικού οργάνου του ανθρώπινου 

οργανισμού για πρόληψη αλλά και θεραπεία από ασθένεια όπως για 

παράδειγμα η ανταπόκριση σε φαρμακευτική αγωγή (Copley, 2018) 

Το σπουδαίο είναι ότι η εν λόγω τεχνολογία των DTs μπορεί όλα τα προηγούμενα 

αλλά και πολλά άλλα να τα συμπεριλάβει συνδυαστικά και έτσι να δίνονται χρήσιμες 

πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα της ιατρικής μέριμνας. Ο παγκόσμιος πληθυσμός 

αυξάνεται ενώ την ανοδική πορεία ακολουθεί και το κόστος υγειονομικής περίθαλψης 

καθώς οι χώρες που στηρίζουν το σύστημα υγείας στον ιδιωτικό τομέα είναι πολλές. 

Ως εκ τούτου το εγχείρημα για ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος παροχών 

υγείας θα φέρει τις κοινωνίες πιο κοντά σε αποτελεσματικές λύσεις τόσο για τους 

επαγγελματίες υγείας όσο και για τους ασθενείς χωρίς να προκληθεί οποιαδήποτε 

ζημιά. 

3.5 Οφέλη των DTs 
 

Με μία γενικότερη ματιά για το σύνολο των εφαρμογών ανεξαρτήτου είδους, 

συνοψίζονται τα εξής οφέλη από τη χρήση των DTs: 

 Εξαιτίας των μαζικών πληροφοριών οι οποίες συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο 

από τους αισθητήρες μπορούν να εισαχθούν άμεσα στο DT. Το γεγονός αυτό 

βοηθάει στο να προβλεφθεί η διάρκεια ζωής ενός έργου, οι συνθήκες λειτουργίας 

του και οι αλλαγές στη λειτουργικότητά τους, λόγω των δεδομένων επίσης από το 

περιβάλλον. 

 Πλέον οι εταιρείες μπορούν να επεξεργάζονται μια πληθώρα δεδομένων, καθώς 

προκύπτουν από πολλές συνδεδεμένες συσκευές και εφαρμογές και είναι 

ευκολότερο να αποκτηθεί μια πιο σφαιρική εικόνα της πλήρους κατάστασης των 

επιμέρους τμημάτων ενός έργου. Η συμβολή των αλγορίθμων μηχανικής 

μάθησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να βοηθήσει τα DTs να 

κατανοήσουν με ακρίβεια πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα έργο σε ένα 

συγκεκριμένο σενάριο ή σε συγκεκριμένες συνθήκες του περιβάλλοντος του. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η παρεχόμενη ακρίβεια να εντοπίζει άμεσα πιθανές 

αστοχίες και ανεπάρκειες πριν πραγματοποιηθούν. 
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 Αποτελεί γεγονός ότι τα DTs υποστηρίζουν την γρήγορη σύνδεση με 

απομακρυσμένες συσκευές σε πραγματικό χρόνο και ανακτούν δεδομένα από 

αυτές. Αν και τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο ενδέχεται να μην επαρκούν για 

τον πλήρη έλεγχο του έργου, η συμπεριφορά του παρελθόντος και των 

μελλοντικών προβλέψεων που επίσης υποστηρίζει η τεχνολογία ενδυναμώνει τον 

έλεγχο. Οι λειτουργικές συμπεριφορές των DTs σε πραγματικό χρόνο αποτελούν 

το υπόβαθρο για την επιτυχία του έργου. 

 Ο ζωτικός στόχος κάθε επιχείρησης και εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση των 

κερδών της γεγονός που απαιτεί πολλές φορές τη μείωση του κόστους της. Έτσι, 

αξιολογείται η διαδικασία ανάπτυξης των έργων που αναλαμβάνουν και 

δοκιμάζουν νέες λύσεις για την ελαχιστοποίηση του κόστους και, άρα την αύξηση 

δυνατοτήτων για επιπρόσθετα κέρδη. Η τεχνολογία των DTs επιτρέπει στις 

εταιρείες να το δοκιμάσουν χωρίς να κάνουν περιττά έξοδα σε πραγματικό χρόνο 

για ένα έργο καθώς επίσης διατηρείται μια στρατηγική απόστασης από λάθη με 

αποτέλεσμα την επιτυχία. 

 Η αποτυχία για κάθε εταιρεία ή για μία βιομηχανία πολλές φορές θεωρείται το 

αναπόφευκτο «κακό» στον πραγματικό κόσμο. Για αυτό το λόγο δίνεται μεγάλη 

προσοχή να αποφεύγονται αστοχίες ή λάθη που κοστίζουν χρήματα για τον κάθε 

οργανισμό. Ειδικά, στο παράδειγμα της βιομηχανίας τα DTs προσφέρουν τη 

δυνατότητα στους διαχειριστές και τις υπόλοιπες ομάδες του δυναμικού της, να 

ανακαλύπτουν πολλές δυνατότητες, ώστε να μπορούν να εκτιμούν καταστάσεις 

πχ ανθεκτικότητας εξοπλισμού (στη διαδικασία παραγωγής) με μεγαλύτερη 

ακρίβεια. Προχωρώντας την επίβλεψη ενός μόνο τμήματος της παραγωγής σε 

ταυτόχρονη επίβλεψη όλων των τμημάτων, οι βιομηχανίες μπορούν να ανοίξουν 

νέους ορίζοντες για να πετύχουν νέα επιτεύγματα στην οικονομική τους και όχι 

μόνο υπόσταση.  

 

Ωστόσο, οφέλη παρατηρούνται χωρίς αμφιβολία και στο κομμάτι της 

επιχειρηματικότητας. Κάθε έργο ανεξάρτητα από τον τομέα που ανήκει έχει ένα 

βασικό στόχο που είναι η εξυπηρέτηση. Η πελατοκεντρικότητα κατά μία έννοια 

αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία ενός σχεδίου. Η ικανοποίηση 

των πελατών είναι ο απώτερος στόχος για κάθε πάροχο υπηρεσιών και λύσεων. Η 

δημιουργία DT στηρίζει την πελατοκεντρική λειτουργία μιας επιχείρησης και βοηθά 

στον προσδιορισμό του βέλτιστου συνόλου ενεργειών που απαιτούνται για τη 

βελτιστοποίηση ορισμένων από τους βασικούς δείκτες απόδοσης υπερτονίζοντας 

έτσι την επιχειρηματική τους αξία.  
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3.6 Σύνοψη κεφαλαίου 
 

Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών προωθεί μία πραγματική μεταμόρφωση στις 

ζωές των ανθρώπων και των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια (Jadertrierveiler et. 

al, 2019). Στο κεφάλαιο αυτό αποσαφηνίστηκαν βασικές πληροφορίες στη περιοχή 

των DTs, δίνοντας έμφαση στα οφέλη της εφαρμογής τους σε διάφορους τομείς. 

Στην πραγματικότητα η τεχνολογία των DTs έχει επιτυχώς δοκιμαστεί σε διάφορους 

κλάδους όπως αυτός της βιομηχανίας και της υγείας με θετικές επιδράσεις στις 

εταιρείες (μεγιστοποίηση κερδών) και το κοινωνικό σύνολο (υψηλότερο βιοτικό 

επίπεδο). Ο κλάδος των τεχνικών έργων έχει πάρει τη σκυτάλη για την εφαρμογή 

αυτής της αναδυόμενης τεχνολογίας ψηφιακού μετασχηματισμού και μάλιστα αυτές 

είναι οι εφαρμογές τις οποίες θα προσπαθήσει να φωτίσει το επόμενο κεφάλαιο. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η διερεύνηση αυτής της εφαρμογής θα κινηθεί στο 

πεδίο της διαχείρισης των τεχνικών έργων.   
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4.  Ψηφιακά δίδυμα (DTs) στα τεχνικά έργα 

 

4.1 Γενικά 
 

Πραγματοποιώντας  μια αναδρομή στο παρελθόν και στην αρχή του σχεδιασμού των 

έργων κάθε είδους και κάθε μεγέθους κλίμακας, η υλοποίηση της κατασκευής άρχιζε 

με τη σύλληψη της ιδέας στο μυαλό των μηχανικών. Η σύλληψη αυτή σε επόμενο 

στάδιο αποτυπωνόταν στο χαρτί, αρχικά σε δύο διαστάσεις και στη συνέχεια με την 

ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε τρεις και παραπάνω διαστάσεις. Στη 

συνέχεια, οι κατασκευαστικές εταιρείες αναλάμβαναν ως αρμοδιότητα να 

πραγματοποιήσουν την ιδέα και να δώσουν πνοή στα σχέδια, δημιουργώντας την 

φυσική υπόσταση της ιδέας. Αυτή η διαδρομή αποτελούσε την πορεία από την 

σύλληψη της ιδέας στη κατασκευή του έργου. 

Η εξέλιξη αυτής της πορείας ακολουθεί στις μέρες μας την ανάπτυξη της τεχνολογίας 

και των μέσων καταγραφής δεδομένων πεδίου, (σάρωση με λέιζερ, κάμερες υψηλής 

ευκρίνειας  κ.α) και παρέχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να πραγματοποιείται αυτή 

η διαδικασία αντίστροφα, δηλαδή από ένα φυσικό αντικείμενο του πραγματικού 

κόσμου να δημιουργείται το ψηφιακό του αντίγραφο. Αυτό το ψηφιακό αντίγραφο 

όμως θα περιλαμβάνει και όλες τις τεχνικές πληροφορίες που το συνοδεύουν, από τη 

γεωμετρία του μοντέλου, τα επιμέρους υλικά, τη συντήρησή του ή ακόμα και την 

ανακύκλωσή του. Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας συναντάμε στην Ελλάδα 

στις ΔΕΥΑ/Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, όπου τα δίκτυα 

βρίσκονται κατακερματισμένα σε διάσπαρτα σχέδια διαφορετικής χρονολογίας και 

χωρίς πολλές φορές να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (Πρασσάς,2021).Η 

δυνατότητα ψηφιοποίησης των δικτύων αυτών στηρίζεται από σύγχρονα συστήματα 

τηλε-διαχείρισης (SCADA), σε συνδυασμό με εξελιγμένα όργανα γεωμετρικής 

σάρωσης και επιμέτρησης, με στόχο τη διαχρονική ανάπτυξη και διαχείρισή των 

δικτύων αυτών. 

Αποτυπώνοντας, λοιπόν, αυτή τη διαχρονική εξέλιξη του σχεδιασμού και της 

υλοποίησης των κατασκευών γίνεται αντιληπτό ότι ο κατασκευαστικός κλάδος μπορεί 

να αξιοποιεί τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής στη κατεύθυνση της 

αναβαθμισμένης παράδοσης νέων έργων αλλά και συντήρησης των υφιστάμενων. Σε 

αυτό το κεφάλαιο θα γίνει ιδιαίτερη μνεία σε σύγχρονες εφαρμογές της τεχνολογίας 

και τρόπους αναπαράστασης των τεχνικών έργων με τέτοιο τρόπο που διευκολύνεται 

η διαχείριση τους σε όλο τον κύκλο ζωής τους δηλαδή όπως έχει ήδη επισημανθεί σε 
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προηγούμενο κεφάλαιο σε όλες τις φάσεις από τις οποίες περνάει το έργο (σύλληψη, 

σχέδιο υλοποίησης..). Αφού έχουν αποσαφηνιστεί οι θεμελιώδεις αρχές της 

διαχείρισης τεχνικών έργων αλλά και η έννοια του DT θα δοθεί έμφαση σε έννοιες 

όπως αυτή της δημιουργίας DTs στον κλάδο των κατασκευών αλλά και της σύνδεσης 

τους με τη μοντελοποίηση δομικών πληροφοριών και του διαδικτύου των 

πραγμάτων. 

Οι πρώτες εφαρμογές των DTs σε άλλους κλάδους έχουν οδηγήσει στην αναγνώριση 

του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να ωφελήσουν τον κατασκευαστικό κλάδο 

(Kan et al, 2019). Τα DTs αποτελούν μία ταχύτατα αναδυόμενη τεχνολογία στην 

κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα των κατασκευών. Το 

ερευνητικό έργο γύρω από αυτή τη θεματική περιοχή αυξάνεται ραγδαία (με τις 

δημοσιεύσεις της χρησιμοποιούμενης για την εργασία βιβλιογραφία να συναντώνται 

από το 2018 και να κορυφώνονται το 2021) και προκύπτουν διάφορες προσεγγίσεις 

και διατυπώσεις ως προς τον ορισμό τους. 

4.2 DT τεχνικού έργου 
  

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην διερεύνηση των DTs στα 

τεχνικά έργα και πιο συγκεκριμένα στη διαχείριση τους σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής 

τους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε το DT να οριστεί ως ένα ψηφιακό αντίγραφο 

μίας υποδομής (PT) του πραγματικού κόσμου (Eικόνα 4.1). Αυτή η υποδομή μπορεί 

να είναι ένα κτίριο, μια σήραγγα, μια γέφυρα ή οποιαδήποτε άλλη κατασκευή του 

δομημένου περιβάλλοντος (Agapaki, 2019).  

 

 

Εικόνα 4.1: Ψηφιακό δίδυμο ανεμογεννήτριας αιολικού πάρκου (Bentley Systems,Ν. Κορέα) 

Για παράδειγμα, ένα κτίριο επιβατών, ένας διάδρομος απογείωσης-προσγείωσης και 

οι τροχόδρομοι μπορεί να έχουν όλα διαφορετικά DT, και πρέπει να συνδέονται 

DT PT 
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μεταξύ τους όπως και ο πραγματικός μηχανισμός του συστήματος ενός 

αεροδρομίου, για να παρέχουν βαθύτερες αναλύσεις. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρουν οι Worden et al. (2020), μια ισχυρή νέα ιδέα στην υπολογιστική 

αναπαράσταση των υποδομών είναι αυτή του DT. 

4.3 Στόχος των DTs στα τεχνικά έργα 
 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στη προηγούμενη ενότητα του κεφαλαίου, εξ ορισμού στο 

DT ενσωματώνονται τρεις οντότητες. Θα  μπορούσε αυτός ο ορισμός να 

«σχηματίσει» και την δομική υπόσταση του. Έτσι, με την οπτικοποίηση της δομής, θα 

ξεχώριζε η φυσική εγκατάσταση ή PT, η ψηφιακή εγκατάσταση ή αλλιώς το DT της 

εγκατάστασης και το σύνολο των πληροφοριών είτε αυτά είναι δεδομένα είτε 

επεμβάσεις-αποφάσεις με τη μορφή μίας κεντρικής βάσης δεδομένων κ.α (Εικόνα 

4.2). Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται η σύνδεση των τριών διακριτών μερών. Η 

σύνδεση έχει την έννοια της ανατροφοδότησης, καθώς η ροή των δεδομένων και των 

πληροφοριών είναι αέναη και είναι αυτό το στοιχείο που συμβάλλει στη διαρκή 

παρακολούθηση των φάσεων των τεχνικών έργων σε όλο το κύκλο ζωής τους και 

άρα στην επιτυχημένη διαχείριση τους. 

 

Εικόνα 4.2: Παρουσίαση δομής ψηφιακού διδύμου κτιρίου  (Jazzar et. al, 2020) 

Ένας βοηθητικός τρόπος αναπαράστασης ενός DT τεχνικού έργου για την 

κατανόηση τόσο της λειτουργίας του αλλά και της αλληλουχίας των διαδικασιών που 

πραγματοποιούνται είναι το διάγραμμα ροής των επιμέρους λειτουργιών και 

διαδικασιών. Ακολουθεί ένα τέτοιο παράδειγμα για την περίπτωση μελέτης ενός 

κτιρίου στην εικόνα 4.3 στο οποίο εκτός από τις απαραίτητες διαδικασίες 
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αναγράφονται και όλες οι επιμέρους βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε 

κάθε βήμα της δημιουργίας DT.  

 
Εικόνα 4.3: Διάγραμμα ροής διαδικασιών ψηφιακού διδύμου κτιρίου (Brilakis et al., 2020) 

Το προηγούμενο διάγραμμα περιγράφει τη ροή εργασίας του συστήματος 

κατασκευής του κτιρίου, τα στοιχεία που αποθηκεύονται σε βάσεις πληροφοριών, τις 

λειτουργίες επεξεργασίας πληροφοριών και τις τεχνολογίες παρακολούθησης 

σύμφωνα με τρεις κύκλους ροής εργασίας. 

Ο πρώτος κύκλος αφορά τη ροή μεταξύ μοντέλου, της οικοδόμησης, της επίβλεψης 

και της ερμηνείας των δεδομένων, της αξιολόγησης της συμμόρφωσης του μοντέλου 

με τα δεδομένα και τη βελτίωση της φυσικής εγκατάστασης. Στην αρχή κάθε τεχνικού 

έργου, οι σχεδιαστές εργάζονται στη φάση σύλληψης του έργου, όπως π.χ ένα 

κτίριο, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές απαιτήσεις του ιδιοκτήτη. Οι 

πληροφορίες δημιουργούν μία βάση «όπως σχεδιάστηκε το κτίριο» και «όπως 

οργανώθηκαν οι διαδικασίες» (βάση, «B1»). Στην συνέχεια εφαρμόζονται λογισμικά 

προσομοίωσης στη δραστηριότητα «πρόβλεψη απόδοσης» στο σχήμα 2.5, τα οποία 

χρησιμοποιούν την βάση «B1» και κωδικοποιημένες γνώσεις σχεδιασμού για να 

προβλέψουν την πιθανή απόδοση του σχεδιασμού του κτιρίου. Τα αποτελέσματα 

αυτού του κύκλου εργασιών πλέον αποτελούν γνώση για τη συμπεριφορά του 

κτιρίου, που συλλογικά αποτελούν μία νέα βάση δεδομένων, την βάση «B2», δηλαδή 
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τη προσομοίωση και τα αποτελέσματα της προηγούμενης ανάλυσης. Σε αυτό το 

σημείο, οι διαχειριστές του έργου χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση για να βελτιώσουν 

τα σχέδιά τους μέσω πολλαπλών επαναλήψεων. Καθώς επαναλαμβάνεται ο βρόχος 

που περιγράφηκε δημιουργούνται πολλαπλές εκδοχές και νέα δεδομένα για τις 

βάσεις «Β1», «Β2». 

Οι εργολάβοι χρησιμοποιούν την βάση πληροφοριών «Β1» για την καθοδήγηση της 

προμήθειας υλικών απαραίτητων του εργοταξίου και για τον έλεγχο της κατασκευής 

του κτιρίου (Δραστηριότητα δόμησης). Η αλυσίδα εφοδιασμού τόσο εκτός του 

εργοταξίου όσο και εντός, ενσωματώνουν τα δεδομένα της εγκατάστασης που 

καθορίζουν την κατάσταση του έργου και συμβάλλουν στην διαχείριση του. 

Συνεχίζοντας έτσι, εξελίσσεται η φυσική εγκατάσταση δηλαδή το PT του έργου. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τεχνολογίες παρακολούθησης εφαρμόζονται για την 

καταγραφή της κατάστασης των στοιχείων του κτιρίου που έχουν κατασκευαστεί και 

της διαδικασίας «επίβλεψη» και δημιουργούν ακατέργαστα δεδομένα 

παρακολούθησης σχηματίζοντας τη βάση δεδομένων, «Β5». Παραμένοντας στον ίδιο 

κύκλο, καθώς η κατασκευή προχωρά και συσσωρεύονται δεδομένα, η δραστηριότητα 

«ερμηνεία» παράγει πληροφορίες δημιουργώντας την βάση «Β4» «ως-

κατασκευάστηκε» και «ως-υλοποιήθηκε» του έργου. Από αυτό το σημείο 

αξιοποιούνται τα δεδομένα της βάσης «Β4» και με τη δραστηριότητα «αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης» δημιουργείται νέα βάση δεδομένων η «Β3», η «γνώση της 

κατάστασης». Σε αυτό το στάδιο, οι διαχειριστές του έργου μπορούν να προτείνουν 

αλλαγές στο σχεδιασμό του, ως απόκριση «στη γνώση της κατάστασης». Όσες 

επιλογές έχουν χρησιμοποιηθεί για υλοποίηση προστίθενται στην «Β1», 

δημιουργώντας νέες εκδόσεις αυτής της βάσης. Η αναθεωρημένη βάση  συνεχίζει να 

οδηγεί την ίδια την κατασκευή και ο κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου 

επαναλαμβάνεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Στο τέλος του έργου, όλες οι 

συσσωρευμένες πληροφορίες και γνώσεις όλων των βάσεων («Β1», «Β2», «Β3», 

«Β4») είναι αρχειοθετημένες. 

Ο δεύτερος κύκλος αφορά την ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο, στον οποίο οι 

πληροφορίες τροφοδοτούνται απευθείας από την βάση «Β4» (όπως χτίστηκε, όπως 

υλοποιήθηκε) στους εργολάβους. Αυτό περιλαμβάνει παρακολούθηση ποιότητας και 

ασφάλειας, όπου οι εργαζόμενοι πρέπει να ειδοποιούνται για οποιαδήποτε απόκλιση 

από τον σχεδιασμό. Στην περίπτωση λοιπόν του κτιρίου, η χρήση σάρωσης λέιζερ 

για την καθοδήγηση της ακριβούς τοποθέτησης του χάλυβα, τα ένθετα αγκύρωσης 

καλωδίων σε προβλήτες γεφυρών καθώς τοποθετούνται με γερανό πριν από τη 
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χύτευση σκυροδέματος, είναι ένα παράδειγμα ανατροφοδότησης σε πραγματικό 

χρόνο για ποιοτικό έλεγχο. 

Στον τρίτο και τελευταίο κύκλο, περιλαμβάνεται η μακροπρόθεσμη ανατροφοδότηση 

για σχεδιασμό και προγραμματισμό, όπου κάθε έργο θεωρείται ως ένα γεγονός 

σχεδιασμού-κατασκευής, μετά το οποίο αρχειοθετείται η ψηφιακή δίδυμη πληροφορία 

του και στη συνέχεια χρησιμοποιείται για μάθηση που ακολουθείται σε επόμενα έργα.  

Για να γίνει κατανοητό ποιες ικανότητες πρέπει να αποκτηθούν στη συνέχεια κάθε 

κύκλου προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική απόδοση του έργου «χτίζεται» και το 

μοντέλο ωριμότητας του DT. Το μοντέλο ωριμότητας παρέχει ένα εργαλείο 

αξιολόγησης για την κατανόηση του τι επίπεδα υλοποίησης και λειτουργιών έχει το 

DT (Kim, 2020). 

Για όλες σχεδόν τις εφαρμογές όπως και για την εφαρμογή σε τεχνικά έργα, ο 

πρωταρχικός στόχος της δημιουργίας ενός DT είναι να επιτρέψει στον χρήστη να έχει 

όσες περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση 

και τη μελλοντική συμπεριφορά του PT, ώστε να μπορούν να ληφθούν οι βέλτιστες 

αποφάσεις.  Οι ακριβείς στόχοι του DT από ένα τυπικό δίδυμο προσομοίωσης 

μπορεί να επιτρέψει στον χρήστη να: 

1. κατανοεί γρήγορα τα αποτελέσματα με ταχεία (ενδεχομένως σε πραγματικό χρόνο 

εάν απαιτείται) οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων. 

2. ενσωματώνει και να ενημερώνει τη γεωμετρία του DT μέσω της ολοκληρωμένης 

σχεδίασης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD). 

3. πλοηγηθεί στο μοντέλο CAD, σε συγκεκριμένα τμήματα ή υποσυστήματα που τον 

ενδιαφέρει και να εκτελεί μεμονωμένες εργασίες. 

4. προσδιορίζει την μη αναμενόμενη συμπεριφορά, πιθανή βλάβη ή την ανάγκη 

συντήρησης τμήματος του έργου. 

5. ελέγχει την τρέχουσα κατάσταση της δομής, είτε σε πραγματικό χρόνο είτε από το 

ιστορικό της, και να πραγματοποιεί ανάλυση δεδομένων (διάγνωση). 

6. προσομοιώνει μελλοντικά σενάρια για να επιτυγχάνει προβλέψεις (πρόγνωση & 

υποστήριξη αποφάσεων). 

7. ελέγχει τη σχεδίαση, να εκτελεί προσομοίωση (πχ. υλικών κ.α) στον βρόχο και/ή 

να ορίζει διαδικασίες ελέγχου για το φυσικό δίδυμο. 
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8. ποσοτικοποιεί ένα επίπεδο εμπιστοσύνης (εμπιστοσύνη) που μπορεί να δοθεί στα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ικανότητες πρόβλεψης μελλοντικών αποτελεσμάτων και 

ποσοτικοποίησης του επιπέδου εμπιστοσύνης σε αυτές τις προβλέψεις είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά χαρακτηριστικά. Η σύνθεση ενός DT προσομοίωσης κατά τη διάρκεια 

πρώτα του σχεδιασμού και στη συνέχεια των φάσεων διαχείρισης του τεχνικού 

έργου, θεωρείται πλέον γεγονός. 

Ακολουθεί η παρουσίαση μίας ιεραρχικής πυραμίδας (Εικόνα 4.4) στην οποία 

εμφανίζονται οι δυνατότητες της δημιουργίας DTs σε επίπεδα από τα οποία κάθε 

επόμενο επίπεδο εμπεριέχει και τις δυνατότητες του προηγούμενου σε συνάρτηση 

της εξέλιξης της τεχνολογίας, σύμφωνα με τους Wagg et. al (2020). Στο πρώτο 

επίπεδο περιλαμβάνεται η δυνατότητα του DT να «προσφέρει» εποπτεία σε όλες τις 

φάσεις ζωής του τεχνικού έργου κάτι που έχει ήδη αναλυθεί. Πολλά συστήματα 

διαχείρισης τεχνικών έργων έχουν πολύ ανεπτυγμένες  δυνατότητες λειτουργίας. 

Αυτός ο τύπος διαδραστικής ικανότητας του έργου αντιπροσωπεύει το δεύτερο 

επίπεδο που σημαίνει ότι οι  αποφάσεις ενημερώνονται και υποστηρίζονται από 

σχετικές με τη λειτουργία του έργου πληροφορίες. Ως εκ τούτου σημειώνεται ότι μία 

κατασκευή συνήθως ενσωματώνει τόσο την επίβλεψη όσο και τη λειτουργία στις 

διαδικασίες της. Σε αυτές έρχεται να προστεθεί  και η προσομοίωση με βάση μοντέλα 

και δεδομένα στο επίπεδο τρία της πυραμίδας. Το DT επιτρέπει στον χρήστη να 

οπτικοποιήσει μια γραφική ερμηνεία του PT και να πραγματοποιήσει προβλέψεις για 

να υποστηρίξει σχεδιαστικές ή λειτουργικές αποφάσεις. Σημαντικό είναι ότι θα πρέπει 

να μπορεί να παρέχει στον χρήστη μια ποσοτική αξιολόγηση του επιπέδου 

εμπιστοσύνης (μέσω ποσοτικοποίησης αβεβαιότητας) για κάθε προσομοίωση ή 

πρόβλεψη που παράγει. Σε επόμενο επίπεδο, το DT περιλαμβάνει όλες τις 

δυνατότητες προσομοίωσης, προσθέτει όμως και τη δυνατότητα μάθησης από 

δεδομένα (μέσω μηχανικής μάθησης) και προσθέτει επίσης αυξημένα επίπεδα 

υποστήριξης αποφάσεων και σχεδιασμού. Το τελικό επίπεδο πολυπλοκότητας είναι 

το DT που επιτρέπει στο PT να είναι αυτόνομο. Όπως και πριν, το DT θα 

περιελάμβανε όλες τις προηγούμενες δυνατότητες και θα προσέθετε τη δυνατότητα 

στο δίδυμο να πραγματοποιεί όλες τις αποφάσεις (με τις προδιαγεγραμμένες 

παραμέτρους) και τη διαχείριση του τεχνικού έργου με ελάχιστη ανθρώπινη 

παρέμβαση. 
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Εικόνα 4.4: Ιεραρχία δυνατοτήτων για ψηφιακά δίδυμα, όπου κάθε επίπεδο ενσωματώνει όλες τις 

προηγούμενες δυνατότητες των προηγούμενων επιπέδων (Wagg et al., 2020) 

Η δημιουργία του DT ενός τεχνικού έργου εκτός από πολλά υποσχόμενη  ως προς τα 

πλεονεκτήματα της για τη διαχείριση του κάθε έργου δύναται να είναι και εφαρμόσιμη 

ως τεχνολογία για τις διαφορετικές κατηγορίες έργων (Wagg et al., 2020). Οι ανάγκες 

βελτίωσης του κύκλου ζωής του έργου αλλά και οι ανάγκες της κοινωνίας για 

καλύτερες υποδομές και επίλυση καθημερινών προβλημάτων του ανθρώπου 

καθιστούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τεχνικών έργων σημαντικό εργαλείο. Η 

προσομοίωση χρησιμοποιείται συχνά για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων στη 

διαχείριση τεχνικών έργων, όπως: βελτιστοποίηση, πρόβλεψη, κατανομή πόρων, 

επίλυση προβλημάτων μεταφοράς, αλυσίδες εφοδιασμού, επιλογή μηχανημάτων κλπ 

(Matejević et al, 2021).  

Ένα τέτοιο παράδειγμα παρουσιάζεται από την εταιρεία Bentley Systems για την 

περίπτωση υδραυλικού δικτύου της Αμερικής με το οποίο αναδεικνύεται η 

αναγκαιότητα καλύτερης διαχείρισης του έργου. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας χάνουν κατά μέσο όρο 25 έως 40% του πόσιμου νερού στη 

διανομή, ενώ ποσοστό μικρότερο του 15% αποτελεί απώλεια παγκόσμιας κλάσης. Η 

κατανάλωση ενέργειας και το κόστος είναι έως και 30% των επιχειρησιακών 

προϋπολογισμών αυτών των επιχειρήσεων. Άλλο ένα επιπρόσθετο στοιχείο είναι ότι 

το προβλεπόμενο κόστος για τη διατήρηση των υδάτινων υποδομών σε λειτουργία 

ξεπερνά τα 65 δισεκατομμύρια ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα. Η δε ποιότητα του 

νερού (ασφάλεια) ποικίλλει ανά εποχή και είναι κρίσιμη για την υγεία των ανθρώπων. 

Στοιχεία αναφέρουν πως περισσότερα από 2M m3 απορρίπτονται ως αποχετευτικά 

και βιομηχανικά λύματα στο περιβάλλον μας καθημερινά. Την επίλυση της 

διαχείρισης αυτού του έργου στήριξαν στη δημιουργία του DT του. 
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4.4 Η σχέση των DTs, BIM και  IoT εφαρμογών 
 

Όπως θα αναλυθεί στο κεφάλαιο αυτό, τα DTs είναι αλληλένδετα τόσο με τη 

μοντελοποίηση των δομικών πληροφοριών όσο και με το διαδίκτυο των πραγμάτων, 

έννοιες που θα αναλυθούν και μάλιστα στα πλαίσια της διαχείρισης των τεχνικών 

έργων. 

4.4.1 IoT στα Τεχνικά Έργα 
 

Η νέα γενιά του IoT είναι η τεχνητή νοημοσύνη των πραγμάτων (Artifcial Intelligence 

of Things/ AIoT), που ενσωματώνει τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης (Artifcial 

Intelligence ΑΙ) στην υποδομή του IoT για πιο αποτελεσματική λειτουργία του και 

ανάλυση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το ΑIoT μπορεί να οριστεί ως ένα δίκτυο 

διασυνδεδεμένων φυσικών συσκευών, όπως αισθητήρες, drones, σαρωτές λέιζερ 

3D, φορητές συσκευές, συσκευές αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) κα., που 

συνδέονται για τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη 

λειτουργική κατάσταση ενός έργου. Καθώς ο τομέας της Αρχιτεκτονικής, της 

Μηχανικής και των Κατασκευών αγκαλιάζει την ψηφιακή εποχή, οι σχετικές 

διαδικασίες, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία των υποδομών 

επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τις τεχνολογίες που ασχολούνται με 

παρακολούθηση δεδομένων από δίκτυα αισθητήρων (Boje et al., 2020). 

Σύμφωνα με τους Pan et. al (2021) αναπτύσσονται ορισμένα έξυπνα συστήματα 

ανίχνευσης που βασίζονται στο IoT για την εφικτή παρακολούθηση και την πρόοδο 

ενός εργοταξίου, το οποίο αναμένεται να υποστηρίξει τη συνεχή βελτίωση του έργου 

και την πρόληψη ατυχημάτων ή/και αστοχιών. Εν τω μεταξύ, ο τεράστιος όγκος των 

καταγεγραμμένων δεδομένων μπορεί να μοιραστεί μέσω ενός δικτύου, και στη 

συνέχεια να αναλυθεί σε βάθος με διάφορες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για να 

προσφέρει πληροφορίες για καλύτερη εποπτεία και λήψη αποφάσεων. Με άλλα 

λόγια, οι λύσεις AIoT για τον κατασκευαστικό κλάδο βασίζονται σε δεδομένα 

πραγματικού χρόνου, μετασχηματισμό τους και στιγμιαία ανάλυση δεδομένων. 

Δεδομένου ότι το AIoT ενισχύεται από την AI, η υπεροχή του έναντι του 

παραδοσιακού IoT έγκειται στην παροχή λειτουργιών ανάλυσης και ελέγχου για 

έξυπνη λήψη αποφάσεων. Εν συνεχεία, συνθέτοντας και αναλύοντας δεδομένα που 

συλλέγονται μέσω της υποδομής του IoT, σε άνευ προηγουμένου όγκους και 

ρυθμούς, μπορεί να αυτοματοποιηθεί η απόφαση σε πραγματικό χρόνο 

πραγματοποιώντας τον εξ αποστάσεως έλεγχο της κατασκευής σε ένα εργοτάξιο, να 
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βελτιστοποιηθεί η απόδοση του έργου και να προβλεφθούν μελλοντικές συνθήκες για 

το σχεδιασμό της συντήρησης. Όλα τα άνωθι συνθέτουν την βελτιστοποίηση της 

διαχείρισης  ενός τεχνικού έργου.(Εικόνα 4.5) 

 

Εικόνα 4.5: Διαδίκτυο των πραγμάτων και τεχνητή νοημοσύνη (Pan et. al, 2021) 

4.4.2 Μοντέλου δομικών πληροφοριών (BIM) 
 

To μοντέλο δομικών πληροφοριών είναι μια ολοκληρωμένη ψηφιακή αναπαράσταση 

των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας υποδομής. Ένα τέτοιο μοντέλο 

συνιστά πηγή των απαραίτητων πληροφοριών για ένα κτίριο ή γενικότερα μία 

υποδομή, δημιουργώντας έτσι μια αξιόπιστη βάση για λήψη βελτιωμένων 

αποφάσεων σε όλο τον κύκλο ζωής, που είναι διαθέσιμη από τα πιο πρώιμα στάδια 

της σχεδιαστικής σύλληψης έως την κατεδάφιση (Yitmen,2021). Αυτό το μοντέλο 

πληροφόρησης αποτελείται από διάφορες διαστάσεις, οι οποίες εκτός από τη 

γεωμετρία των επιμέρους στοιχείων της κατασκευής (1D, 2D, 3D), περιλαμβάνει 

επίσης χρονοδιαγράμματα, κοστολόγηση υλικών (4D, 5D), βιωσιμότητα κατασκευής 

(6D), λειτουργία και συντήρηση έργου (7D). Μια βασική διαφορά του CAD με το BIM 

είναι ότι στη σχεδίαση CAD κάθε επιμέρους στοιχείο του έργου σχεδιάζεται 

ξεχωριστά και στη συνέχεια εξάγονται τα παραδοτέα σχέδια για την κατασκευή του. 

Με τον τρόπο αυτό το υπό σχεδίαση στοιχείο διαιρείται σε επιμέρους τμήματα και 

διανέμεται σε ξεχωριστές ομάδες σχεδιασμού, οι οποίες αναλαμβάνουν τη σχεδίαση 

των επιμέρους στοιχείων. Αντιθέτως στη σχεδίαση BIM υπάρχει ένα κοινό μοντέλο 
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ανάπτυξης, στο οποίο εργάζονται ταυτόχρονα όλες οι ομάδες εργασίας 

δημιουργώντας τα διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού (αρχιτεκτονικά, στατικά, 

ηλεκτρο-μηχανολογικά, ή ό,τι άλλο αφορά την κατασκευή). Από το ίδιο μοντέλο στη 

συνέχεια παράγονται όλα τα παραδοτέα που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 

διαχείριση ενός τεχνικού έργου όπως σχέδια και εξαγωγή αναλυτικών αναφορών και 

πίνακες των υλικών και των χρονοδιαγραμμάτων της κατασκευής. Το BIM είναι μια 

πολύπλευρη προσέγγιση που περιλαμβάνει πολλαπλά στάδια υλοποίησης και 

πολλές διαφορετικές δυνατότητες (Müge et al., 2019). 

Σε έναν διαφορετικό εννοιολογικό παραλληλισμό, θα μπορούσε το περιβάλλον του 

BIM να απεικονίζει την ιδέα ότι τα μοντέλα είναι αναπαραστάσεις κτιρίων. Έτσι στη 

επόμενη εικόνα 4.6 παρουσιάζονται άμεσες και έμμεσες πληροφορίες σε μοντέλα 

BIM όπου κάθε υποτομέας αποτελεί ένα δομικό στοιχείο. Ως υπόβαθρο (θεμέλια 

οικοδομήματος) παρουσιάζονται η θεωρία σχεδιασμού, η επιστήμη της πληροφορίας 

και των δεδομένων και η θεωρία της παραγωγής.  Ως βάση του  BIM (πλάκα 

οικοδομήματος)  περιλαμβάνεται το περιβάλλον- τεχνολογία της μοντελοποίησης, οι 

διαδικασίες και οι άνθρωποι που συνδέονται με την κατασκευή. Στα τεχνολογικά 

στηρίγματα της κατασκευής (τα υποστυλώματα του οικοδομήματος) συγκαταλέγονται 

οι τεχνολογίες (όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι αισθητήρες), το επιχειρησιακό 

μοντέλο και η ανάγκη να ακολουθηθούν επιχειρηματικές διαδικασίες. Στη περίπτωση 

των δοκών καινοτομίας (δομικό στοιχείο δοκοί) εσωκλείονται οι ιδέες, η επένδυση και 

η εκτέλεση της (σύνολο επιχειρηματικότητας). Τέλος , περιγράφεται η υιοθέτηση της 

μοντελοποίησης δομικών πληροφοριών με την έννοια της στέγης που «σκεπάζει» 

όλα τα προαναφερθέντα. 

 

Εικόνα 4.6: Οικοδόμημα ΒΙΜ (Sacks et al., 2020) 
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Η αποτελεσματικότητα αυτού του τεχνολογικού εργαλείου δεν είναι δυνατόν να 

στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην επιτυχή ανάλυση των δεδομένων και των 

διαδικασιών αλλά πρέπει να συνυπολογίζεται και η επίδραση του ανθρώπινου 

παράγοντα. Μία βασική προϋπόθεση είναι η συνεργασία μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων στις διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής του έργου, όπως είναι οι 

διαχειριστές, οι εργολάβοι, οι αρχιτέκτονες, οι πελάτες και οι υπεργολάβοι (Agapaki, 

2019). Οι βασικές συνιστώσες ενός τεχνικού έργου με την εφαρμογή του BIM 

φαίνεται στην επόμενη εικόνα 4.7 απόσπασμα από το κεφάλαιο που ανέπτυξε η 

Agapaki του βιβλίου “ Infrastructure Computer Vision” , στην οποία αναδεικνύονται οι 

επιμέρους διαδικασίες από τον σχεδιασμό μέχρι την κατεδάφιση. 

 

Εικόνα 4.7: Κύκλος διαδικασιών  ΒΙΜ (Agapaki, 2019) 

Ήδη από τον ορισμό και την αρχική περιγραφή του μοντέλου δομικών πληροφοριών 

έχουν αναδειχθεί θετικά αποτελέσματα από τη χρήση του στις κατασκευές με 

κατεύθυνση την αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου σε όλο τον κύκλο ζωής του. 

Σημειώνεται ότι οφέλη της χρήσης BIM στη διαχείριση τεχνικών έργων μπορούν 

συγκεντρωτικά να θεωρηθούν τα εξής: 

 η οργάνωση του προγράμματος του έργου και του προϋπολογισμού καθώς 

και η καλή συνεργασία με την ομάδα σχεδιασμού. 

Αυτό επιτυγχάνεται με το ενσωματωμένο μοντέλο 5D BIM το οποίο ενημερώνει 

αμέσως τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και τον προϋπολογισμό, όταν συμβαίνει 

οποιαδήποτε αλλαγή σχεδιασμού, εξερευνώντας το αντίκτυπο τους. 
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 η πρόσληψη και ο έλεγχος των επιμέρους εργολάβων 

 τα αιτήματα για πληροφορίες και η αλλαγή παραγγελιών 

 η βελτιστοποίηση της εμπειρίας των συντελεστών του έργου  

 το κλείσιμο του έργου 

 το περιθώριο του κέρδους, (Bryde Et. Al, 2013) 

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η τεχνολογία των κατασκευών αποτελείται από τρεις 

βασικές περιοχές, την απεικόνιση από σχεδιασμό και προγραμματισμό, τις 

εφαρμογές από BIM σε πεδίο και τις εφαρμογές από πεδίο σε BIM. Σε αυτές 

συγκαταλέγονται: i) λογισμικά για σχεδιασμό και διαχείριση κατασκευών, οι 

περισσότερες λειτουργίες των οποίων έχουν στενή σχέση με πλατφόρμες συγγραφής 

μοντέλων, ii) συστήματα λογισμικού και υλικού που διανέμουν πληροφορία από το 

σχεδιασμό στο πεδίο όπως φορητές συσκευές των χρηστών καθώς και εργαλεία που 

παρέχουν απευθείας πληροφορίες προϊόντων και διεργασιών στο εργοτάξιο 

(λέιζερ..), iii) ρομποτικές εφαρμογές για την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών επί 

τόπου iv) συστήματα λογισμικού και υλικού που συλλέγουν πληροφορία από την 

τοποθεσία και παραδίδουν λειτουργίες ελέγχου. Αυτές παρέχουν άφθονο όγκο 

δεδομένων τα οποία για να είναι χρήσιμα στη διαχείριση του έργου πρέπει να 

συγκρίνονται με τις προγραμματισμένες συνθήκες. Tο BIM είναι αυτή τη στιγμή 

εξίσου ανατρεπτικό όσο η μετάβαση από το σχεδιασμό στο χέρι σε σχεδιασμό μέσω 

Η/Υ (CAD Software) (Μπέσιου, 2021). 

4.4.3 Συνδυασμός τεχνολογιών 
 

Σύμφωνα με τους Sacks et al. (2020) η τεχνολογία των κατασκευών όπως έχει 

περιγραφεί προηγουμένως, αποκαλύπτει ότι η ευρεία υιοθέτηση περιβάλλοντος BIM 

στον κατασκευαστικό κλάδο αποτελεί ανεπαρκή προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή 

η αποτελεσματική εκμετάλλευση των πληροφοριών που περιέχουν ή σε αυτό το 

πλαίσιο να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό οι δυνατότητες της τεχνητής 

νοημοσύνης. 

Έχει αναπτυχθεί μία κλίμακα πέντε επιπέδων η οποία αντικατοπτρίζει την εξέλιξη του 

BIM σε DTs (Ruikar et. al, 2021). Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από την τεχνολογία 

της μοντελοποίησης των δομικών πληροφοριών και μόνο. Το δεύτερο επίπεδο είναι 

το BIM υποστηριζόμενο από προσομοιώσεις. Το τρίτο επίπεδο αποτελεί το BIM 

ολοκληρωμένο με το διαδίκτυο των πραγμάτων ενώ το τέταρτο ολοκληρώνεται με 

τεχνικές της τεχνητής νοημοσύνης. Η εξελεγκτική αυτή πορεία παρουσιάζεται στο 

διάγραμμα της επόμενης εικόνας (Εικόνα 4.8) και καταλήγει στο ιδανικό DT. Αξίζει να 



Διερεύνηση της εφαρμογής των ψηφιακών διδύμων στη διαχείριση τεχνικών έργων   

 

Τριάδα Δίπλα 
Ιανουάριος 2022 55 

σημειωθεί ότι σε κάθε επίπεδο απεικονίζονται επίσης οι βασικές διαδικασίες κάθε 

«σκαλοπατιού». 

 

 

Εικόνα 4.8: Διάγραμμα εξέλιξης BIM σε DT (Ruikar et. al, 2021) 

Με βάση τα προηγούμενα γίνεται ξεκάθαρο πως τόσο το διαδίκτυο των πραγμάτων 

όσο και η μοντελοποίηση των δομικών πληροφοριών εμπλουτισμένη με τις 

ικανότητες της τεχνητής νοημοσύνης συνθέτουν μία ισχυρή βάση υποστηρικτικών 

εργαλείων για την υπόσταση των DTs. Έτσι, τα DTs περιλαμβάνουν όχι μόνο την 

οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο και την πρόβλεψη για υποστήριξη λήψης 

απόφασης, αλλά επίσης υποστηρίζουν την αυτοματοποιημένη ανατροφοδότηση και 

τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος. 

Θα μπορούσε λοιπόν να ειπωθεί ότι τα DT αποτελούν επέκταση των διαδικασιών 

BIM (όχι ολιστικά), η οποία εισάγει τη διαρκή ενημέρωση και ανανέωση των 

πληροφοριών της κατασκευής από διάφορες πηγές και συστήματα 

παρακολούθησης. Θα ήταν σκόπιμο σε επόμενο στάδιο να γίνει μια παρουσίαση  σε 

συγκριτικό πίνακα (πίνακας 4.1) ανάμεσα στο BIM και τα DTs. Με αυτό τον τρόπο θα 

γίνει ακόμη πιο αντιληπτή η συμβολή της μοντελοποίησης των δομικών 

πληροφοριών στην δημιουργία DT ενός τεχνικού έργου και τον τρόπο που 

αλληλοσυμπληρώνονται. 
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eBIMserver
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α 
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δίκτυο 
αισθητήρων, 
ανάλυση 
δεδομένων, 
μηχανική 
μάθηση 

Predix, 
Dasher 
360, 
Ecodomus 

Χρήση 
Λειτουργία 

Πίνακας 4.1: Συγκριτικός Πίνακας ΒΙΜ &DTs (Khajavi et.al,2019) 

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί διαπιστώνεται πως το  BIM προσφέρει παράδοση 

και διαχείριση πληροφοριών, ενώ το IoT παρέχει μια σταθερή ροή δεδομένων 

χρονοσειρών. Κατά συνέπεια, ένα πιθανό όραμα είναι η συνέργεια μεταξύ AIoT και 

BIM υπό την ασύρματη επικοινωνία 5G η οποία θα γίνει το επίκεντρο σε μελλοντικές 

εργασίες για τη βελτίωση της διαχείρισης τεχνικών έργων. Μπορεί να προωθήσει 

σημαντικά την αποτελεσματικότητα της συλλογής δεδομένων, της μετάδοσης 

δεδομένων, της επεξεργασίας δεδομένων με βάση το υπολογιστικό νέφος (cloud 

computing) προς δημιουργία μίας εξυπνότερης κατασκευαστικής βιομηχανίας, 

Construction 4.0 σε αντιστοιχία της τέταρτης Βιομηχανικής περιόδου, Industry 4.0. Η 

χρήση υπολογιστικών αλγορίθμων όπως έχει προαναφερθεί (μηχανικής μάθησης 

κλπ) χρησιμοποιούνται παραδοσιακά από αρχιτεκτονικές εταιρείες, αλλά αρχίζει 

επίσης να αυξάνεται σε δημοτικότητα σε όλο το κατασκευαστικό τομέα για την 

αυτοματοποίηση των εργασιών σχεδιασμού, τη ανάλυση κατά την υλοποίηση και για 

τη δημιουργία παραμετρικών μοντέλων (Rausch, 2020). 

Τα DTs έρχονται αναντίρρητα να συμπληρώσουν την διαχείριση τεχνικών έργων, 

ενοποιώντας τα δεδομένα του BIM μοντέλου με άλλα στοιχεία και πληροφορίες που 

συμπληρώνονται κατά τη φάση λειτουργίας του υπό εξέταση έργου. Ένα παράδειγμα 

της ανωτέρω διαδικασίας αναπτύσσεται με την κατασκευή ενός κτιρίου  σε κάθε 

φάση του κύκλου ζωής του και περιγράφεται παρακάτω: 
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 Φάση μελέτης-σχεδιασμού: Όλοι οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί σχεδιάζουν τα 

επιμέρους στοιχεία της κατασκευής πάνω σε ένα κοινό μοντέλο εργασίας. 

Αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά, τοπογραφικά και όποια άλλα 

στοιχεία του κτιρίου σχεδιάζονται ταυτόχρονα από τις ομάδες εργασίας πάνω στο 

ίδιο τρισδιάστατο μοντέλο. 

 Φάση Κατασκευής: Όταν το μοντέλο ολοκληρωθεί, εξάγονται αυτόματα τα υλικά 

της κατασκευής σε πίνακες, με τους οποίους οι προμηθευτές των υλικών 

αναλαμβάνουν να τροφοδοτήσουν τα συνεργεία. Με το πάτημα μερικών κλικ ο 

χρήστης μπορεί να εξάγει αναλυτικούς πίνακες με τις ποσότητες τσιμέντου, 

σιδηρικών, σωληνώσεων, κουφωμάτων και όλων των άλλων υλικών που 

αποτελούν το μοντέλο. Εδώ υπεισέρχονται και οι διαστάσεις του χρόνου (4D) και 

της κοστολόγησης των υλικών (5D), ενώ το σύνολο των διαδικασιών που έχουν 

ακολουθηθεί αποτελούν μέρος του BIM πρωτόκολλου. 

 Φάση λειτουργίας-διαχείρισης: Όταν το έργο ολοκληρωθεί, ξεκινά η λειτουργία 

του και η διαχείριση του κτιρίου, ακολουθώντας διάφορα πρωτόκολλα 

συντηρήσεων και επισκευών που μπορεί να προκύψουν σε όλη τη διάρκεια ζωής 

του κτιρίου. Εδώ εφαρμόζονται τα DTs, τα οποία συγκεντρώνουν όλες τις 

πληροφορίες που αναπτύχθηκαν κατά της φάση της BIM διαδικασίας και 

συνδέουν επιπλέον στοιχεία και συσκευές ελέγχου της βιωσιμότητας του έργου, 

όπως αισθητήρες σεισμικής καταπόνησης, ενεργειακή κατανάλωση, κλιματισμός, 

κ.α. 

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η δημιουργία DTs στις κατασκευές μπορεί συνοπτικά να 

περιγραφεί με τέσσερα βασικά βήματα ενεργειών, το «σχεδιάζω», το «κάνω», το 

«ελέγχω» και το «δρω». Στο πρώτο βήμα του «σχεδιάζω», η ενέργεια 

πραγματοποιείται στο μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται ψηφιακή 

μοντελοποίηση της υφιστάμενης φυσικής εγκατάστασης και κατάλληλων 

κατασκευαστικών σχεδίων με χρήση τεχνολογιών και διαδικασίες BIM. Στο επόμενο 

βήμα του  «κάνω», η ενέργεια αφορά την οικοδόμηση της κατασκευής εντός και εκτός 

εργοταξίου. Στο τρίτο βήμα του «ελέγχω», η ενέργεια αφορά παρακολούθηση και 

ερμηνεία δεδομένων που συλλέγονται. Αναλυτικότερα, πρόκειται για ψηφιακή 

παρακολούθηση της εγκατάστασης στη φάση κατασκευής και λειτουργίας με 

ταυτόχρονη «έξυπνη ερμηνεία» (AI) των παρακολουθούμενων δεδομένων για τη 

δημιουργία περιγραφικών πληροφοριών ως προς την κατάσταση της υποδομής, το 

σύνολο των διαδικασιών και τα πρότυπα της απόδοσης. Στο τελευταίο βήμα του 

«δρω», βρίσκεται η ενέργεια της αξιολόγησης και βελτίωσης. Ειδικότερα, 

αξιολογούνται εναλλακτικές λύσεις σχεδίασης του έργου και σχεδιασμού διαδικασίας 
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καθώς και βελτιώνεται η σχεδίαση, η κατασκευή και η λειτουργία λαμβάνοντας 

αποφάσεις που να μπορούν να υλοποιηθούν μπορούν να εφαρμοστούν στα 

τρέχοντα ψηφιακά μοντέλα.  

Με αυτά που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα τόσο σε σχέση με τα στοιχεία ενός DT 

αλλά και της υποστήριξης του από τη τεχνολογία ΒΙΜ, γίνεται αντιληπτή η ανάγκη να 

αποσαφηνιστεί ο τύπος των πληροφοριών που ρέουν μεταξύ PT και DT. Ήδη τα 

δεδομένα και οι πληροφορίες έχουν κατηγοριοποιηθεί σε βάσεις οι οποίες αποτελούν 

συνιστώσες του DT και έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενο διάγραμμα ροής 

(Εικόνα 4.2). Ως εκ τούτου, θα ξεχώριζαν οι πληροφορίες σύμφωνα με τους Sacks et. 

al όπως στον πίνακα που ακολουθεί. 

Τύπος πληροφορίας Πληροφορίες Κατασκευής Δίδυμο 

Πληροφορίες 
σχετικά με κάτι 

Πληροφορίες σχεδιασμού παραγόμενου 
έργου που έχουν αποδοθεί  σε μοντέλα του 
ΒΙΜ ή αρχεία και σχέδια 

Ψηφιακό 

Πληροφορίες ως 
τεχνούργημα 

Λειτουργικές σχέσεις και σχέσεις 
συμπεριφοράς εγγενείς στο κτίριο. Ιδιότητες 
υλικών των δομικών στοιχείων, διαστάσεις 
κλπ και όλα αυτά μπορούν να μετρηθούν ή 
να παρακολουθηθούν 

Φυσικό 

Πληροφορίες για 
κάτι 

Πληροφορίες διαδικασίας προγραμματισμού 
που έχουν αποδοθεί  στον σχεδιασμό της 
κατασκευής ή στα μοντέλα του ΒΙΜ 

Ψηφιακό 

Πληροφορίες σε κάτι Κίνηση εργατών, εξοπλισμός, υλικά Φυσικό 
Πίνακας 4.2 : Πληροφορίες σε φυσικό και ψηφιακό δίδυμο 

Η αναδυόμενη αυτή τεχνολογία ψηφιακού μετασχηματισμού των τεχνικών έργων έχει 

δώσει το έναυσμα στον κατασκευαστικό τομέα να αναπτυχθούν τεχνολογικά εργαλεία 

DTs. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα τέτοιων μοντέλων και εφαρμογών DTs 

(models and applications DTs) από τα οποία εμφανίζεται ο συνδυασμός των DTs, 

BIM και ΙοΤ εφαρμογών. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

COGITO, το μοντέλο DT στη φάση κατασκευής (COnstruction-phase diGItal Twin 

mOdel, COGITO) σχετικό με DTs και ΒΙΜ (cogito-project.eu). Το εν λόγω πρόγραμμα 

αναπτύσσεται από 13 συνεργάτιδες εταιρείες από 7 μέλη- κράτη της Ευρώπης και με 

προϋπολογισμό περίπου 6 εκατομμυρίων αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 36 μήνες 

(αρχή προγράμματος 11/2020- αναμενόμενο τέλος 10/2023). Το COGITO έχει ως 

στόχο να υλοποιήσει την ψηφιοποίηση των οφελών για την βιομηχανία των 

κατασκευών εναρμονίζοντας τα DTs με το ΒΙΜ και δημιουργώντας ένα εργαλείο της 

Construction 4.0 περιόδου με τρόπο τέτοιο ώστε να αξιοποιεί ανεκμετάλλευτες 
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δυνατότητες βελτίωσης της παραγωγικότητας και να αυξάνει την ασφάλεια. Τα 

αντικείμενα μελέτης του προγράμματος COGITO συνοψίζονται ως εξής: 

 Ψηφιοποιεί τη φάση κατασκευής 

 Προωθεί την υιοθέτηση του COGITO 

 Προωθεί την διαλειτουργικότητα των DTs στα τεχνικά έργα 

 Επιδεικνύει τη λύση των DTs στο εργοτάξιο 

 Μειώνει τα ατυχήματα στο πεδίο 

 Προλαμβάνει το τεχνικό έργο από υπερβάσεις κόστους και χρόνου και 

στοχεύει στο έμμεσο όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας από το μειωμένο 

κόστος. 

Το πρόγραμμα αυτό έχει επικυρωθεί ή άμεσα θα επικυρωθεί σε τοποθεσίες. 

Πραγματοποιείται αρχικά προ-επικύρωση σε δοκιμαστικό εργαστήριο για πρώιμες 

δοκιμές αλγορίθμων και στοιχείων σε πραγματικά περιβάλλοντα. Στη συνέχεια γίνεται 

επικύρωση σε δύο πραγματικά εργοτάξια για πλήρη πειραματισμό με τα εργαλεία 

COGITO και ποσοτικοποίηση των πλεονεκτημάτων. Παραδείγματα των εταίρων του 

προγράμματος με εφαρμογές ακολουθούν στον πίνακα 4.3: 

Τοποθεσία Εταίροι Έργο Περιγραφή 

 
 
 
Δοκιμαστικό 
εργαστήριο Αυστρία 

 
 
 
Rhomberg 
Sersa Rail 
Group 

 
 
 
Αποθήκη BBW, 
Wels 

10 παράλληλες 
αίθουσες και 2 
αίθουσες συντήρησης 
με περισσότερο από 
500 m μήκος 
σιδηροδρομικής 
γραμμής. Η περιοχή 
καλύπτει ράγες, 
διακόπτες, οδικές 
διαβάσεις και ένα 
δίκτυο αναφοράς 
έρευνας σημείων 

 
Πιλοτική τοποθεσία Ι 
Δανία  

Rhomberg 
Sersa Rail 
Group 

Επέκταση δικτύου 
μετρό, 
Copenhagen 

η επέκταση θα έχει 
μήκος 4,5 χλμ και 
περιλαμβάνει πέντε 
σταθμούς του μετρό. 

 
 
 
 
Πιλοτική τοποθεσία ΙΙ 
Ισπανία 

 
 
 
 
Ferrovial 

 
 
Επέκταση 
αυτοκινητοδρόμου 
υψηλής ταχύτητας 

Το έργο περιλαμβάνει 
30.3 εκατομμύρια 
κυβικά μέτρα 
οπλισμένο σκυρόδεμα, 
197.3 χιλιάδες 
τετραγωνικά μέτρα 
αντιστήριξης τοίχο, και 
734 χιλιάδες κυβικά 
μέτρα εξορυχθέντος 
όγκου. 

Πίνακας 4.3 : Εφαρμογές COGITO (cogito project) 

Μία άλλη περίπτωση είναι το τεχνολογικό format, iTwin, που αναπτύσσει η Bentley 

Systems για τη δημιουργία των DTs των κατασκευών. Συνδυάζουν δεδομένα από 
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διαφορετικούς τύπους και εναλλακτικές πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 

των μοντέλων BIM, σχεδίων, προδιαγραφών, εγγράφων, αναλυτικών μοντέλων, 

φωτογραφιών, νεφών σημείων, ροών IoT και δεδομένων διαχείρισης 

επιχειρηματικών πόρων και επιχειρήσεων. 

Η oπτικοποίηση του iTwin μέσω δικτύου και φορητών συσκευών οποτεδήποτε και 

οπουδήποτε, χωρίς εξειδικευμένο λογισμικό είναι το στοιχείο που μαρτυρά τη σχέση 

DTs και IoT. Η οπτικοποίηση είναι δυνατή για οποιοδήποτε μέγεθος, 

συμπεριλαμβανομένων πολύ μεγάλων μοντέλων με υψηλή απόδοση. Η 

οπτικοποίηση είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε περιβάλλον - ιστό, επιτραπέζιους 

υπολογιστές, κινητά και μικτή πραγματικότητα. 

Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί η υπηρεσία της εταιρείας Αmazon, το AWS IoT 

TwinMaker. Πρόκειται για μία νέα υπηρεσία που καθιστά ταχύτερη και ευκολότερη 

για τους προγραμματιστές τη δημιουργία και τη χρήση DTs συστημάτων 

πραγματικού κόσμου για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση των 

λειτουργιών. Αυτό το σύστημα μπορεί να είναι και ένα τεχνικό έργο. Τα DTs είναι 

εικονικές αναπαραστάσεις φυσικών συστημάτων όπως κτίρια, εργοστάσια, που 

ενημερώνονται τακτικά με δεδομένα πραγματικού κόσμου για να μιμούνται τη δομή, 

την κατάσταση και τη συμπεριφορά των συστημάτων που αντιπροσωπεύουν. Αν και 

οι περιπτώσεις DTs είναι πολλές και διαφορετικές, οι περισσότεροι πελάτες θέλουν 

να ξεκινήσουν χρησιμοποιώντας εύκολα τα υφιστάμενα δεδομένα τους για να 

κατανοήσουν βαθύτερα τις λειτουργίες τους σύμφωνα με την εταιρεία ανάπτυξης του 

λογισμικού. 

Μόλις κατασκευαστεί το γράφημα του DTs, οι πελάτες θέλουν να οπτικοποιήσουν τα 

δεδομένα στο πλαίσιο του φυσικού περιβάλλοντος. Χρησιμοποιώντας το AWS IoT 

TwinMaker, μπορούν να εισάγουν υπάρχοντα μοντέλα 3D (όπως αρχεία CAD και 

σαρώσεις στο cloud). Για να δημιουργηθεί μια χωρική οπτικοποίηση των λειτουργιών 

στη συνέχεια προστίθενται διαδραστικές επικαλύψεις δεδομένων βίντεο και 

αισθητήρων από τις συνδεδεμένες πηγές δεδομένων, πληροφορίες από 

συνδεδεμένες υπηρεσίες μηχανικής εκμάθησης (ML) και προσομοίωσης, καθώς και 

αρχεία και εγχειρίδια συντήρησης εξοπλισμού. 

4.5 Οφέλη DTs στα τεχνικά έργα 
 

Τα οφέλη από την εφαρμογή των DTs όπως έχουν ήδη αναλυθεί στο προηγούμενο 

κεφάλαιο και επεκτείνονται στα τεχνικά έργα. Εκτός από τα βασικά οφέλη που 
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αφορούν το υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας, την υψηλή ποιότητα δεδομένων και την 

εξοικονόμηση πόρων σε όλο το κύκλο ζωής των έργων σημαντικό θεωρείται 

σύμφωνα με τον Nazirul (2020) και η αλλαγή κουλτούρας προς τη υιοθέτηση 

τεχνολογιών ανάλογων των DTs.  Η ικανότητα εκτίμησης των συνεπειών του έργου, 

της διαδικασίας, και η εξυπηρέτηση των αποφάσεων που χρησιμοποιούν εικονικά 

μοντέλα είναι σημαντικός ανταγωνιστικός παράγοντας για σύγχρονες 

κατασκευαστικές εταιρείες (Schleich et al., 2017). Ακολουθεί ένα παράδειγμα στο 

τομέα των κατασκευών, ώστε να αναδειχθούν τα οφέλη από τη χρήση της εν λόγω 

τεχνολογίας. 

Με την ανάλυση της περίπτωσης ενός κτιρίου πολλά πλεονεκτήματα μπορούν να 

βρεθούν από τη χρήση του DT του. Ένα από αυτά είναι ότι μπορεί να παρέχει 

δεδομένα σχετικά με τις ανάγκες συντήρησης του κτιρίου. Επιπλέον, ένα DT μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από τους αρχιτέκτονες για τη βελτίωση της απόδοσης των 

μελλοντικών κτιρίων αλλά και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κτιρίου κατά 

τη διάρκεια ενδεχόμενης ανακαίνισης. Αυτό απαιτεί σε πραγματικό χρόνο 

παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της θερμοκρασίας του αέρα και 

σχετική υγρασία ολόκληρης της πρόσοψης του κτιρίου. Στην εν λόγω περίπτωση τα 

απαραίτητα δεδομένα  προέρχονται από αισθητήρες που μετρούν την ποιότητα του 

αέρα, τη θερμοκρασία, και τη σχετική υγρασία. Επίσης, οι αρχιτέκτονες μπορούν να 

χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για τις κατευθύνσεις του ηλιακού φωτός και του 

ανέμου που λαμβάνεται στην πρόσοψη του κτιρίου και να επέμβει τροποποιητικά στο 

κτίριο με τρόπο που να χρησιμοποιούνται αυτοί οι φυσικοί πόροι για τη βελτίωση του 

φωτισμού και τη ροή του αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου. Με αυτόν τον τρόπο, 

καθίσταται εφικτό δυνητικά να σχεδιαστεί ένα σύστημα που επιτρέπει την 

εξοικονόμηση ενέργειας στον φωτισμό, τον εξαερισμό και την ψύξη, ενώ προσφέρει 

οπτική και θερμική άνεση για τους ενοίκους του κτιρίου. Από τα ανωτέρω απορρέει η 

σημασία που μπορούν να διαδραματίσουν τα DTs στα ενδιαφερόμενα μέρη ενός 

τεχνικού έργου όπως τον ανάδοχο, τον Κ.τ.Ε αλλά και τον αποδέκτη πελάτη. 

4.6 Παρακολούθηση δεδομένων των DTs 
 

Σε αυτή την υποενότητα θα γίνει αναφορά στον υλικό εξοπλισμό (hardware) για τη 

παρακολούθηση ενός τεχνικού έργου. Η ροή των δεδομένων από τη 

παρακολούθησης ενός τεχνικού έργου και πιο συγκεκριμένα του PT είναι απαραίτητο 

συστατικό της σύνδεσης με το DT του και μάλιστα με την  συμβολή των ΙοΤ 

εφαρμογών όπως ήδη έχει αναλυθεί. Παραδοσιακές πρακτικές ήθελαν αυτή η ροή να 
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πραγματοποιείται με τη συμβολή των ανθρώπων που παρακολουθούν την πρόοδο 

των κατασκευαστικών εργασιών σε μεγάλο βαθμό με την άμεση παρατήρηση τους. 

Ωστόσο αυτή η πρακτική εκτός από χρονοβόρα είναι και επιρρεπής σε σφάλματα. 

Δεδομένου αυτού του μειονεκτήματος, έχουν δοκιμαστεί πολλές τεχνολογικές λύσεις 

για αυτόματη παρακολούθηση των οικοδομικών εργασιών. 

Θα παρουσιαστούν μερικά από τα βασικά τεχνολογικά εργαλεία που έχουν 

διερευνηθεί για την παρακολούθηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η ηλεκτρονική τοποθεσία και η μέτρηση 

απόστασης. Αντιπροσωπευτικά εξαρτήματα είναι οι ρομποτικοί γεωδαιτικοί σταθμοί, 

και τα λέιζερ σάρωσης με στόχο την καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης της 

κατασκευής. Χρησιμοποιείται επίσης, το Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης, ή 

Θεσιθεσίας (GPS, Global Positioning System) με Διαφορικής ανάγνωσης GPS και 

στόχο τον προσδιορισμό της τοποθεσίας και τη μέτρηση πραγματοποιηθείσας 

εργασίας.  

Βοηθητική εφαρμογή αποτελεί και η Μηχανική όραση (computer vision) με την 

παρουσίαση στιγμιότυπων από βίντεο και 360ο εικόνες με στόχο την ασφάλεια, τη 

διαδικασία παραγωγής, το εργαστήριο και τον εξοπλισμό. Επίσης, ήδη στη 

παρακολούθηση των τεχνικών έργων από τους μηχανικούς χρησιμοποιούνται 

«έξυπνα γυαλιά» μεικτής πραγματικότητας όπως τα Microsoft Hololens σε 

εφαρμογές 2D και 3D (Microsoft, 2010).  Σημαντικά είναι και τα Hχοεντοπιστικά 

συστήματα σόναρ με Μικρόφωνα όπως και τα Συστήματα αναγνώρισης ετικετών με 

Τεχνολογία ασύρματου προσωπικού δικτύου (Bluetooth Low Energy), Ραβδωτούς 

κώδικες, αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων για τον προσδιορισμό Υλικών, τοποθεσιών 

εργαζόμενων και διάρκειες εργασίας, ποσοτήτων και ποιότητας. 

Επιπρόσθετα, τα Δίκτυα επικοινωνίας με τη συμβολή του Διαδικτύου και της 

ραδιοτεχνολογίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει πολύ χαμηλό επίπεδο ενέργειας 

για μικρή εμβέλεια, στοχεύουν στην παρακολούθηση υλικού, τις τοποθεσίες εργατών 

και διάρκειες εργασίες τους και την ασφάλεια τους. Τέλος, οι Έξυπνοι Αισθητήρες και 

το δίκτυο αισθητήρων προσδιορίζουν τη Θερμοκρασία, την Υγρασία, τη Πίεση, την 

Ένταση με κατανεμημένο υπολογιστικό σύστημα (edge computing) στοχεύοντας 

στην παρακολούθηση ποιότητας της κατασκευής. Άλλοι αισθητήρες που συμβάλουν 

καθοριστικά στην παρακολούθηση ενός τεχνικού έργου είναι αυτοί: για την αντοχή 

του σκυροδέματος, για τον προσδιορισμό των τάσεων υψηλής διάρκειας, για τις 

μετατοπίσεις πάνω από το νερό, για τις παραμέτρους ανθεκτικότητας, για καθαρισμό, 
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για παθητικό έλεγχο, για ενεργό έλεγχο, για πιθανή υποβάθμιση του σκυροδέματος, 

και για το βάθος διάβρωσης του χάλυβα (Ferreira & Branco, 2015). 

Βασική συνιστώσα της αξιοποίησης των ανωτέρω είναι η Διαχείριση Λογισμικών που 

αφορά τεχνικά έργα δηλαδή την ανάπτυξη, τη μέτρηση και τη μοντελοποίηση της 

ανάπτυξης  λογισμικού (Frailey, 2004). Η Διαχείριση Λογισμικών αποτελεί μία 

προέκταση της Διαχείρισης τεχνικών έργων.  

4.7 DTs τεχνικών έργων του κόσμου 
 

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει συνοπτική παρουσίαση εφαρμογής της τεχνολογίας DTs 

σε υλοποιημένα τεχνικά έργα αλλά και υπό μελέτη του πραγματικού κόσμου. Τα έργα 

αυτά αφορούν γέφυρα σε Πολιτεία της Αμερικής, αιολικό πάρκο στη Ν. Κορέα, και 

έργα οδοποιίας σε Ιταλία, Κίνα, Αμερική και Μαλαισία. 

4.7.1 Γέφυρα Oregon- Washington, USA 
 

Το βασικό ερώτημα στο οποίο έρχεται να δώσει απάντηση η επόμενη μελέτη 

περίπτωσης είναι πώς τα DT μεταμορφώνουν την παράδοση του οδικού έργου. Πιο 

συγκεκριμένα το παράδειγμα που ακολουθεί, αφορά πρόγραμμα αντικατάστασης 

γέφυρας μεταξύ Πολιτειών της Αμερικής (interstate bridge).  

Η συγκεκριμένη γέφυρα είναι μία κρίσιμης σημασίας σύνδεση μεταξύ των Πολιτειών 

Oregon και Washington, στη διαπολιτειακή θέση πέντε όπου διασχίζει τον ποταμό 

Columbia. Η αντικατάσταση της παλαιάς γέφυρας μεταξύ των δύο Πολιτειών κατά 

μήκος του ποταμού αποτελεί  υψηλή προτεραιότητα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 

Η ψηφιακή αδελφοποίηση του έργου ως μοντελοποίηση τελευταίας τεχνολογίας 

εφαρμόζεται για την κατασκευή και τη διαχείριση δικτύων δρόμων, γεφυρών και 

συγκοινωνιών. Ως προς τα στοιχεία της κυκλοφοριακής τεχνικής σημειώνεται ότι 

διασχίζεται από 143.000 οχήματα την μέρα ενώ στην περίπτωση των διορθωτικών 

ενεργειών στην γέφυρα απαιτείται παρέμβαση 300- 400 φορές τον χρόνο. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα το ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης να ανέρχεται στα 1,2 

εκατομμύρια δολάρια. 

Το χρονοδιάγραμμα του έργου ξεκινά με τις προηγούμενες προσπάθειες σχεδιασμού 

από το 2004 με την εμπλοκή της κοινότητας. Από το 2019 και μέχρι το 2024 έχει 

ρυθμιστεί πρόγραμμα (IBR) οργάνωσης του σχεδιασμού και του περιβάλλοντος. Στη 

συνέχεια, προβλέπεται μέχρι το 2025 η υλοποίηση του σχεδιασμού και έπειτα η 

κατασκευή. 



Διερεύνηση της εφαρμογής των ψηφιακών διδύμων στη διαχείριση τεχνικών έργων   

 

Τριάδα Δίπλα 
Ιανουάριος 2022 64 

 

Στην αρχή δεδομένης και της περιόδου εκκίνησης του έργου (2004) η σύλληψη του 

έργου αποτυπώνεται στο χαρτί με τη συμβολή CAD προγραμμάτων και η 

προηγούμενη προσπάθεια σχεδιασμού έργου ακολουθεί στις εικόνες 4.9 & 4.10. 

 

Εικόνα 4.9: Αρχικά σχέδια γέφυρας (Coleman,2021) 

 

Εικόνα 4.10: Αρχικά σχέδια γέφυρας (Coleman,2021) 

Στο σήμερα, ακολουθείται για τον σχεδιασμό του έργου η δημιουργία DT της γέφυρας 

με τη σύλληψη πλαισίου και την οπτικοποίηση της, τα υποκείμενα δεδομένα και τη 

μοντελοποίηση της. 

Στη ψηφιακή παράδοση του έργου περιλαμβάνονται έννοιες όπως τρισδιάστατα 

μηχανικά μοντέλα, προηγμένη ψηφιακή κατασκευή, ανοιχτές BIM διαδικασίες και 

υιοθέτηση τους, εξέλιξη τεχνολογίας και αντίστοιχων εργαλείων. Παράλληλα στην 

πλευρά των ολοκληρωμένων διαδικασιών περιλαμβάνονται η ολοκληρωμένη 

διαχείριση των στοιχείων, η υποστήριξη των διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο, η 

προβλεπόμενη αντοχή των στοιχείων του έργου κ.α.  
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Το DT της γέφυρας «χτίζεται» σε πέντε βήματα τα οποία είναι: 

1. οπτική πύλη για αναζήτηση πληροφοριών 

2. υποκινούμενα δεδομένα που θα είναι η μοναδική «πηγή αλήθειας» για τα 

έργα του προγράμματος 

3. ικανότητα μοντελοποίησης για παρουσίαση προσομοιώσεων και κατανόησης 

της ερώτησης «τι θα γινόταν αν..» 

4. κοινοποίηση αυτών των δεδομένων και των πιθανών αποτελεσμάτων σε ένα 

σύνολο ενδιαφερομένων για να εξασφαλιστούν δίκαια αποτελέσματα και 

αποτελέσματα καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής 

5. ανάπτυξη ανοιχτών προτύπων. 

Τα  αναμενόμενα οφέλη σύμφωνα με τον Coleman (2021) για την διαχείριση του 

έργου από την εφαρμογή των DTs θα είναι  η βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ όλων 

των ενδιαφερόμενων του, οι βελτιωμένες διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής, οι 

αξιόπιστες συναλλαγές δεδομένων, το περιορισμένο ρίσκο και τα λιγότερα λάθη, η 

εξάλειψη παραγωγής σχεδίων δύο διαστάσεων, η αναθεώρηση, η υποβολή, και 

αποθήκευση τους, η σύμπτυξη χρόνου σχεδιασμού με τη χρήση ενός κοινού 

περιβάλλοντος δεδομένων (Common Design Environment- CDE), ο ενισχυμένος 

σχεδιασμός και η ποιότητα κατασκευής καθώς και η βιώσιμη διαχείριση δεδομένων 

του κύκλου ζωής της γέφυρας. 

4.7.2 Αιολικό πάρκο στην Changwon, S.Korea 
 

Η εταιρεία Doosan Heavy Industries and Construction πρωτοπορεί σε νέα μονοπάτια 

στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Για την τήρηση της 

δέσμευσής της για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κατασκεύασαν 

υπεράκτιο πάρκο αιολικής ενέργειας στην Κορέα. Απαιτείται η ικανότητα να 

συλλέγονται δεδομένα με  ανατροφοδότηση σχετικά με τις προοδευτικές εξελίξεις των 

στροβίλων των ανεμογεννητριών. Αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό με τη χρήση του 

Azure Digital Twins. Το Azure Digital Twins είναι μια πλατφόρμα Διαδικτύου των 

Πραγμάτων (IoT) που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μίας ψηφιακής 

αναπαράστασης πραγμάτων, τοποθεσιών, επιχειρηματικών διαδικασιών και 

ανθρώπων του πραγματικού κόσμου. 

Η Doosan συνεργάστηκε με την Bentley Systems και τη Microsoft το 2019 για να 

διερευνήσει πώς τα DTs θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ορατότητα στην απόδοση 

των λειτουργιών των ανεμογεννητριών τους και να παρέχουν το πλαίσιο για μια 

οπτική διπλή αναπαράσταση φυσικού και ψηφιακού κόσμου. Με τη λύση Context 



Διερεύνηση της εφαρμογής των ψηφιακών διδύμων στη διαχείριση τεχνικών έργων   

 

Τριάδα Δίπλα 
Ιανουάριος 2022 66 

Capture, το οποίο είναι είναι ένα πληρέστατο λογισμικό φωτογραμμετρικής 

επεξεργασίας και 3D μοντελοποίησης, δημιουργήθηκε ένα μοντέλο πραγματικότητας 

της κορεατικής ακτογραμμής για να αναπτυχθεί το πλαίσιο για τα DTs.  

Πραγματοποιήθηκε επίδειξη δύο σεναρίων λειτουργίας, την πρόβλεψη ισχύος και την 

παρακολούθηση απόδοσης. Στο σήμερα, επεκτείνεται αυτό το έργο για να 

μετατραπεί ο τρόπος επεξεργασίας, αποθήκευσης και παρουσίασης των δεδομένων 

των αισθητήρων IoT που προέρχονται από το αιολικό πάρκο Doosan. Στην 

περίπτωση αυτή, οι χρήστες μπορούν να οπτικοποιήσουν δεδομένα αισθητήρα 

στροβίλου από το Azure IoT Hub (IoT, που παρέχει μια λύση που φιλοξενείται στο 

cloud για σύνδεση σχεδόν οποιασδήποτε συσκευής) στο πρόγραμμα προβολής 

iTWIN που αποτελεί μια ανοιχτή, επεκτάσιμη πλατφόρμα cloud για τη δημιουργία, 

την οπτικοποίηση και την ανάλυση στοιχείων DTs του ενεργητικού της 

υποδομής(Εικόνα 4.11).  

 
Εικόνα  4.11 : Απεικόνιση Πάρκου σε Azure (Doosan Heavy Industries and Construction) 

Στη συνέχεια δημιουργούνται και μοιράζονται πληροφορίες χρησιμοποιώντας το 

Azure Stream Analytics, τους πίνακες εργαλείων του Microsoft Power BI και το 

Microsoft Teams. Με το Azure Digital Twins (Εικόνα 4.12) προσφέρονται  νέες 

δυνατότητες στο Doosan νωρίτερα, αυξάνονται γρήγορα και μπορεί να επιτευχθεί 

χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα 

ακριβές μοντέλο του αιολικού πάρκου Doosan και στη συνέχεια να συνδεθεί με το 

αιολικό πάρκο Doosan και να συνδεθεί με ροή δεδομένων IoT, μετεωρολογικές 

προβλέψεις και άλλες πηγές δεδομένων για να προκύψει μια πλήρη εικόνα 

απόδοσης μεμονωμένων ανεμογεννητριών και ολόκληρης της εγκατάστασης. Καθώς 

η αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεγαλώνει, τα Azure Digital Twins 

αναπτύσσουν γρήγορα νέες δυνατότητες και αντιμετωπίζουν  προκλήσεις σχετικά με 

την απόδοση, τη συντήρηση και την κλίμακα γραφείου εξυπηρέτησης πελατών. 
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Συμπερασματικά, θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για την ενεργειακή επιχείρηση, 

για περιβαλλοντική βιωσιμότητα και για ένα φωτεινότερο ενεργειακό μέλλον. 

 

Εικόνα 4.12: Φιλοσοφία Azure DTs  

4.7.3 Εφαρμογές στην οδοποιία 
 

Η Italferr χρησιμοποιεί DTs για την κατασκευή της οδογέφυρας Pergenova στη 

Γένοβα της Ιταλίας 

Η Pergenova Consortium Company επέλεξε την Italferr για να σχεδιάσει μια 

αντικατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη γέφυρα Morandi μήκους 1.182 μέτρων πάνω 

από τον ποταμό Polcevera της Γένοβας Ιταλίας (Εικόνα 3.6). Η γέφυρα που 

κατέρρευσε έκλεισε τρεις σιδηροδρομικές γραμμές και πρόσθεσε 120 χιλιόμετρα στις 

οδικές μετακινήσεις. Κατά συνέπεια, η ανοικοδόμησή του όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα ήταν κρίσιμη για τη μακροπρόθεσμη οικονομική και πολιτιστική υγεία 

της πόλης - και η κατασκευή θα έπρεπε να ξεκινήσει καθώς προχωρούσε ο 

σχεδιασμός. 

Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια του σχεδιασμού με τη ταυτόχρονη τήρηση 

χρονοδιαγράμματος, η Italferr χρησιμοποίησε μεθοδολογία BIM και δημιούργησε ένα 

DT της οδογέφυρας για να εξορθολογήσει τις ροές εργασίας σε όλη τη φάση του 

σχεδιασμού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Italferr ενσωμάτωσε λεπτομερείς 

πληροφορίες για την κατασκευή και τη λειτουργία στο μοντέλο, καθώς υπήρχε λίγος 

χρόνος για να αλλάξει σημαντικά το μοντέλο μετά τη φάση του σχεδιασμού. Ο 

οργανισμός δημιούργησε επίσης ένα ανοιχτό, συνδεδεμένο περιβάλλον δεδομένων 

για να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ της πολυεπιστημονικής ομάδας έργου και 

να εξασφαλίσει μια ενιαία πηγή αλήθειας. Οι εφαρμογές Bentley βοήθησαν επίσης 

την Italferr να καθορίσει πρότυπα, υποδείγματα και βασικά κριτήρια για να 
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δημιουργήσει ένα DT και ένα ενοποιημένο τρισδιάστατο μοντέλο πληροφοριών που 

αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία. 

Η μόχλευση του BIM και η δημιουργία μιας ψηφιακής ροής εργασίας επέτρεψαν στην 

Italferr να οπτικοποιήσει το σχέδιο με πολύ υψηλότερο βαθμό ποιότητας και 

ταχύτητας από τα παραδοσιακά σχέδια 2D. Χρησιμοποιώντας τις λύσεις BIM και τα 

DTs, η Italferr μείωσε το κόστος σχεδίασης, πέτυχε βελτιωμένη λήψη αποφάσεων, 

αύξησε την ακρίβεια και βελτιώθηκε η επικοινωνία πολλών ειδικοτήτων. 

Το BIM και τα DTs Βελτιστοποιούν το Σχεδιασμό και την Κατασκευή της Κινεζικής 

οδού ταχείας κυκλοφορίας Meitan-Shiqian 

Η ταχείας κυκλοφορίας οδός Meitan-Shiqian είναι ένα βασικό έργο στο 13ο Πενταετές 

Σχέδιο για την Ανάπτυξη των Μεταφορών στην επαρχία Guizhou της Κίνας (Εικόνα 

4.13). Είναι ο πρώτος δρόμος ταχείας κυκλοφορίας στην Κίνα που εφαρμόζει 

μεθοδολογίες BIM για κατασκευή και διαχείριση σε μεγάλες ποσότητες και σε όλους 

τους κλάδους. Βρίσκεται σε μια πολύ ορεινή περιοχή, ο δρόμος ταχείας κυκλοφορίας 

έχει μήκος 113 χιλιόμετρα με πολλές γέφυρες, υπερυψωμένους αυτοκινητόδρομους 

και σήραγγες. Το έργο αξιοποίησε DTs για να βελτιώσει την ποιότητα της κατασκευής 

του δρόμου ταχείας κυκλοφορίας και να εφαρμόσει την ιδέα της διαχείρισης πλήρους 

κύκλου ζωής. Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα χρησιμοποιήθηκαν για να 

ερευνήσουν την υπάρχουσα τοποθεσία και το λογισμικό μοντελοποίησης 

πραγματικότητας χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ενός μοντέλου τρισδιάστατης 

πραγματικότητας. Η ύπαρξη αυτού του πλαισίου πραγματικότητας βοήθησε την 

ομάδα να επιταχύνει και να βελτιστοποιήσει το σχεδιασμό, συντομεύοντας την 

περίοδο κατασκευής κατά 89 ημέρες. 

 

Εικόνα 4.13: DT Κινεζικής οδού ταχείας κυκλοφορίας  Meitan- Shiqian (Bentley Systems) 
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Η εισαγωγή τεχνολογιών σχεδιασμού και κατασκευής έχει μεταμορφώσει τον 

παραδοσιακό κύκλο ζωής των κατασκευών σε αυτό το έργο. Η ομάδα του έργου 

εντόπισε ζητήματα στο στάδιο του σχεδιασμού που δεν θα είχαν βρεθεί και επιλυθεί 

μέχρι το στάδιο της κατασκευής χρησιμοποιώντας προηγούμενες μεθόδους. Ο 

εντοπισμός προβλημάτων στο στάδιο του σχεδιασμού μείωσε την προσπάθεια και 

τον χρόνο σχεδιασμού στο μισό, βελτίωσε την ποιότητα κατασκευής και μείωσε το 

κόστος κατασκευής. Τα μοντέλα BIM που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου 

χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός DT, το οποίο παρέχει τη βάση για τη 

συντήρηση και τη μοντελοποίηση και την πρόβλεψη της μελλοντικής απόδοσης. 

Η Foth χρησιμοποιεί DigitalTwins για να παραδώσει το έργο αναζωογόνησης του 

δρόμου στο CedarFalls, Iowa 

Η εταιρεία Foth Infrastructure & Environment δεσμεύτηκε για την ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου σχεδίου μεταφοράς από την προμελέτη έως τον τελικό σχεδιασμό 

και την κατασκευή για έναν πολυσύχναστο οδικό δίκτυο στο CedarFalls της Αϊόβα. Οι 

στόχοι της πόλης ήταν να βελτιώσει τη ροή της κυκλοφορίας και την ασφάλεια, να 

παρέχει πρόσβαση και κινητικότητα με ποδήλατα και πεζούς και να διευκολύνει την 

εμπορική πρόσβαση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις επενδύσεις κεφαλαίου και τα 

λειτουργικά κόστη. Στόχος ήταν μια πλήρης προσέγγιση στους δρόμους για να 

φιλοξενήσει ταξιδιώτες πολλαπλών μεταφορών. 

Η ύπαρξη ενός μόνο τρισδιάστατου μοντέλου βελτίωσε την ακρίβεια και την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας σχεδιασμού, ενσωματώνοντας απρόσκοπτα 

σχεδιαστές και συμβούλους από ένα παγκόσμιο δίκτυο. Το τρισδιάστατο μοντέλο 

βοήθησε επίσης στη βελτίωση της φάσης κατασκευής. Η Foth καθιέρωσε το 

τρισδιάστατο μοντέλο ως ένα DT, με δεδομένα που ρέουν προς και από το μοντέλο 

καθώς η ομάδα του εργοταξίου εντοπίζει και επιλύει πιθανά προβλήματα επιτόπου. 

Πέρα από την κατασκευή, οι μηχανολογικές πληροφορίες που περιέχονται στο DT θα 

προσφέρουν σημαντική αξία σε μελλοντικές λειτουργίες και διαχείριση υποδομών, 

καθώς αυτά τα ψηφιακά στοιχεία μπορούν να μεταφέρουν έξυπνα κρίσιμες 

πληροφορίες για βελτιώσεις απόδοσης στην πόλη. 

Η εξοικονόμηση χρόνου στη φάση του σχεδιασμού μείωσε δραματικά το συνολικό 

χρονοδιάγραμμα του έργου, επιτρέποντας στην Foth να ανταποκρίνεται στα 

χρονοδιαγράμματα κατασκευής και πόλης, ενώ παρέχει ένα έργο υψηλής ποιότητας. 

Η εργασία σε ένα ανοιχτό, συνδεδεμένο περιβάλλον δεδομένων βελτίωσε τα 

παραδοτέα του έργου σε όλες τις φάσεις, μεγιστοποιώντας τη συνεργασία και την 
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παραγωγικότητα μεταξύ ομάδων, καθώς και βελτιστοποιώντας την επικοινωνία με 

την πόλη, τις εταιρείες κοινής ωφέλειας και τους ενδιαφερόμενους της κοινότητας. 

Το BIM, η μοντελοποίηση πραγματικότητας και τα δεδομένα GIS παρέχουν ψηφιακά 

δίδυμα για την εθνική οδό στη Μαλαισία. 

Ο αυτοκινητόδρομος Pan Borneo της Μαλαισίας είναι ένας διπλός δρόμος μήκους 

1.060 χιλιομέτρων, τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας που εκτείνεται σε κυματοειδές 

έδαφος μέσω των υπαρχουσών κοινοτήτων και των προστατευόμενων αποθεμάτων 

στην πολιτεία Sarawak. Η Lebuhraya Borneo Utara (LBU), ο εταίρος παράδοσης του 

έργου και η Reveron Consulting επιλέχθηκαν από την κυβέρνηση της Μαλαισίας για 

να εφαρμόσουν λύσεις για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία της εθνικής 

οδού Pan Borneo. 

Η LBU ψηφιοποίησε τον προγραμματισμό, τη σχεδίαση και την κατασκευή της 

εθνικής οδού Pan Borneo, σύμφωνα με τα κυβερνητικά πρότυπα για την καλύτερη 

δυνατή αξία. Έχοντας αξιοποιήσει εφαρμογές μοντελοποίησης σε όλη την 

κατασκευή, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της κατασκευής, η επόμενη 

φάση επικεντρώθηκε στις λειτουργίες, τη συντήρηση και τη διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων για να διασφαλίσει ότι ο αυτοκινητόδρομος πληροί τις τρέχουσες και 

μελλοντικές λειτουργικές απαιτήσεις του. 

Αξιοποιώντας τη μοντελοποίηση της πραγματικότητας, καθώς και τις ψηφιακές 

διαδικασίες και ροές εργασίας, χρησιμοποιήθηκε μια ψηφιακή δίδυμη προσέγγιση ως 

βάση για επιχειρησιακές αποφάσεις. Οι ενσωματωμένες εφαρμογές μοντελοποίησης 

μαζί με το συνδεδεμένο περιβάλλον δεδομένων της παρέχουν μια ολοκληρωμένη 

τεχνολογική λύση που επιτρέπει τη δημιουργία ενός DT. Τα DT χρησιμοποιήθηκαν 

για την ενσωμάτωση ενός συστήματος οδικών πληροφοριών, ενός συστήματος 

διαχείρισης γέφυρας και ενός συστήματος διαχείρισης συντήρησης που έχουν 

αναπτυχθεί και σχεδιαστεί ειδικά για να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη αναφορών μη 

συμμόρφωσης. Τα DTs χρησιμοποιούν τεχνολογικά εργαλεία για να συνδυάσουν 

δεδομένα BIM, μοντελοποίησης πραγματικότητας και Σύστημα γεωγραφικών 

πληροφοριών (Geographic Information Systems/ GIS) για να παρέχουν ορατότητα 

και αναλυτικά στοιχεία για έγκαιρη λήψη αποφάσεων και βελτιωμένη απόδοση 

στοιχείων υποδομής. 
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4.7.4 Συμπεράσματα 
 

Η διαχείριση των παραπάνω έργων στηρίζεται στη δημιουργία των DTs τους και 

έχουν θετικά αποτελέσματα στο κομμάτι της καλύτερης οργάνωσης και τον 

συντονισμό των διαδικασιών καθώς και στην ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων με 

ταυτόχρονο έλεγχο του κάθε τεχνικού έργου σε κάθε φάση της ζωής του σύμφωνα με 

τις κατασκευαστικές τους εταιρείες αλλά και φορείς δημόσιας διοίκησης. 

4.8 Σύνοψη κεφαλαίου 
 

Με την έως τώρα διερεύνηση των DTs γίνεται αντιληπτό ότι οι στόχοι της ανάπτυξης 

τους, επικεντρώνονται σε πλεονεκτήματα που συνδράμουν καθοριστικά στη έγκαιρη 

και έγκυρη παρακολούθηση των τεχνικών έργων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς 

όπως υποστηρίζουν οι JoeOpoku et al. (2021) σε παγκόσμιο επίπεδο, η 

κατασκευαστική βιομηχανία συνεισφέρει περίπου 8–10% σε ένα μέσο όρο στις 

οικονομίες διαφορετικών χωρών, προωθεί την ανάπτυξη, παρέχει απασχόληση και 

λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ άλλων βιομηχανιών και της οικονομίας. Στις 

προαναφερθείσες φάσεις ενός τεχνικού έργου, η παρακολούθηση των οποίων 

αποτελεί τη διαχείριση του έργου, συνήθως, υπάρχουν δύο τρόποι δυναμικής 

αποτύπωσης στοιχείων κατά τη δημιουργία DTs. Από τη μία πλευρά, τα δεδομένα 

συλλέγονται στο φυσικό κόσμο, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρεται στον εικονικό 

κόσμο για περαιτέρω ανάλυση. Από την άλλη πλευρά, η προσομοίωση, η πρόβλεψη 

και η βελτιστοποίηση εκτελούνται στο εικονικό μοντέλο με την εκμάθηση δεδομένων 

από πολλαπλές πηγές, που μπορεί να δώσει άμεσες λύσεις για την καθοδήγηση της 

ρεαλιστικής διαδικασίας σε περιπτώσεις που είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί σε ένα 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Για την διασφάλιση θετικών αποτελεσμάτων, αξιοποιούνται η συλλογή διαφόρων 

δεδομένων και τεχνικές της τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να γίνουν τα DTs ένα 

βοηθητικό εργαλείο  αυτοματοποιημένης παρακολούθησης της προόδου ενός 

τεχνικού έργου, της έγκαιρης ανίχνευσης πιθανών αστοχιών κα.  
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5. Έρευνα DTs στη διαχείριση τεχνικών έργων 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιείται έρευνα με τη μορφή διεξαγωγής 

συνεντεύξεων για την βαθύτερη κατανόηση και ανάλυση της εφαρμοσιμότητας των 

DTs στα τεχνικά έργα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του CM. Ακόμη 

αναπτύσσονται επιστημονικά θέματα τα οποία από την βιβλιογραφική ανασκόπηση 

έμειναν θολά και έχρηζαν διερεύνησης. 

5.1 Μεθοδολογία και σκοπός έρευνας 
 

Τα στάδια της διαδικασίας που ακολουθήθηκαν σε κάθε συνέντευξη είναι (Χαλκιάς, 

2015): 

α. η θεματοποίηση με τον καθορισμό του σκοπού της συνέντευξης. Για την 

περίπτωση της παρούσας εργασίας ο σκοπός αφορά τη συμβολή και την ανάδειξη 

της εφαρμοσιμότητας  των DTs στο CM, 

β. ο σχεδιασμός της, δηλαδή η διατύπωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων, 

γ. η πραγματοποίηση της κάθε συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα 

διαδικτυακά μέσω τηλεσυναντήσεων, 

δ. η απομαγνητοφώνηση, δηλ. η  μεταγραφή σε κείμενο της κάθε συνέντευξης, 

ε. η ανάλυση δηλαδή η μελέτη των συλλεχθέντων πληροφοριών σύμφωνα με το 

σκοπό της έρευνας, 

στ. η έκθεση ή διαφορετικά η δημοσίευση των συμπερασμάτων της έρευνας στο 

παρόν κεφάλαιο. 

Οι συνεντευξιαζόμενοι είναι: 

- ο Dr. Ioannis Brilakis, Ph.D. Professor of Construction Engineering & Director of 

Construction Information Technology Laboratory, Cambridge University.Για τη 

συνέχεια του κεφαλαίου ο συμβολισμός του προσώπου θα είναι (ΒI). 

- η Dr. Evagelia Agapaki, Ph.D. Assistant Professor at the University of Florida & 

Director of Digital Twins of Infrastructure Systems Lab. Για τη συνέχεια του 

κεφαλαίου ο συμβολισμός του προσώπου θα είναι (ΑE). 

- ο κος. Βασίλειος Πρασσάς, Τοπικός Εμπορικός Αντιπρόσωπος & Σύμβουλος 

Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Επίσημος Εκπρόσωπος Bentley για τη Β. Ελλάδα. Για τη 

συνέχεια του κεφαλαίου ο συμβολισμός του προσώπου θα είναι (ΠΒ). 
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- ο κος. Γεώργιος Γιαννάκης, Project Manager της εταιρείας HYPERTECH SA, η 

οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα COGITO. Για τη συνέχεια του κεφαλαίου ο 

συμβολισμός του προσώπου θα είναι (ΓΓ). 

5. 2 Συνεντεύξεις 
 

H τεχνική της σχηματικής τμηματοποίησης (shape segmentation) από νεφελώματα 

σημειακών δεδομένων (point cloud dataset) έχει αναδειχθεί ως βασικό εργαλείο της 

δημιουργίας DT μίας βιομηχανικής εγκατάστασης (Agapaki, 2020). Αυτή η τεχνική 

εφαρμόστηκε ερευνητικά σε βιομηχανική εγκατάσταση και ονομάστηκε ως δίκτυο 

CLOI. Σε αυτή τη περίπτωση διακρίνουμε από τα επιμέρους στοιχεία της 

εγκατάστασης τα PTs, τα γεωμετρικά DTs και τα συνολικά DTs. Τα δίδυμα 

αποτελούνται από τα προϊόντα, τα περιουσιακά στοιχεία, τις διαδικασίες  και τους 

εμπλεκόμενους σε αυτές ανθρώπους. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, λοιπόν, 

υποστηρίζονται από το δίκτυο CLOI με ένα καθολικό τρόπο. Αυτή η έρευνα γύρω 

από το εν λόγω θέμα αναπτύχθηκε από την dr. Agapaki E. και υιοθετήθηκε από την 

εταιρεία PTC (με δημιουργία αντίστοιχου λογισμικού) ενώ σχολιάζεται επιστημονικά 

και από τον dr. Brilakis και δεδομένου αυτού παρουσιάζονται οι απαντήσεις στο 

παρακάτω ερώτημα: 

Ερ: Η σχηματική τμηματοποίηση (από point cloud dataset) αποτέλεσε βασικό βήμα 

της δημιουργίας DT σε βιομηχανική εγκατάσταση. Θεωρείτε ότι μία αντίστοιχη λογική 

του CLOI-NET θα ήταν βοηθητικό εργαλείο και για τα DTs άλλων τεχνικών έργων (πχ 

εφαρμοσιμότητα σε γέφυρα, οδοποιία); 

ΒΙ: «Η δουλειά που έκανε η Agapaki.E (AE) ήταν αρκετά χρήσιμη αλλά ακριβώς για 

αυτού του είδους εγκαταστάσεις. Αλλά δεν είναι το ίδιο χρήσιμο για αυτό που λέμε 

linear projects, τα γραμμικά έργα, όπως σιδηρόδρομοι, δρόμοι και διάφορα τέτοια 

περιουσιακά στοιχεία (assets) και ο λόγος είναι ότι σε ένα δρόμο ή ένα σιδηρόδρομο 

έχουμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο(repeatable pattern). Σε αυτή τη περίπτωση, 

μπορεί κανείς να έχει μια βασική ιδέα του τι περιμένω να δω σε ένα κομμάτι του 

δρόμου. Ή ακόμη να ξεκινήσω ως άνθρωπος να δώσω κάποιες υποδείξεις στο τι 

βλέπω μπροστά μου στα δεδομένα, και μετά το λογισμικό να ψάξει να βρει κάτι 

αντίστοιχο σε όλα τα υπόλοιπα δεδομένα προχωρώντας κατά μήκος του δρόμου. 

Γιατί προφανώς εκεί που θα είναι ο δρόμος στη αρχή, εφόσον ξέρω τη κεντρική 

γραμμή του (το centerline) αντίστοιχα θα είναι και για το υπόλοιπο. Εκεί που θα είναι 

το στηθαίο ασφαλείας πρόσκρουσης (το crash barrier), το ενδιάμεσο στη διπλή 

κυκλοφορία στηθαίο ασφαλείας (median barrier), η σήμανση της κυκλοφορίας (traffic 
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signs), η φωτεινή σηματοδότηση της κυκλοφορίας (traffic lights), όλα αυτά ξέρω που 

να τα περιμένω. Ομοίως και στους σιδηρόδρομους εκεί που είναι τα βασικά σημεία, 

όλα τα προειδοποιητικά φώτα (notification lights), οι στρωτήρες σιδηρόδρομου 

(Railway sleepers), σε όλα αυτά υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο πρότυπο, και 

εφόσον ξέρω που είναι η κεντρική γραμμή (το centerline) μπορώ να τα βρω πολύ πιο 

εύκολα. Αυτό που έκανε η ΑΕ ήταν για περιβάλλοντα που είναι πιο πολύπλοκα σε 

σχέση με τα γραμμικά έργα». 

ΑΕ: «Η λογική είναι η ίδια, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη 

τμηματοποίηση και σε άλλα τεχνικά έργα όπως γέφυρες αλλά σίγουρα υπάρχουν 

διαφορές. Δηλαδή για παράδειγμα σε γέφυρες, τα περισσότερα τμήματα της οπτικά 

μπορούμε να τα δούμε. Οπότε θα είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα 

δημιουργηθεί το DT σε εκείνη την περίπτωση. Το ίδιο σε παράδειγμα ενός τούνελ ή 

αυτοκινητόδρομου. Σε αυτά θα έλεγα ότι μπορούμε να χωρίσουμε τις 

διαφοροποιήσεις πρώτα από όλα σε ότι αφορά τη συλλογή δεδομένων. Δηλαδή σε 

ένα βιομηχανικό εργοστάσιο όπως ήταν στην έρευνα μου, οι αισθητήρες που 

χρησιμοποιούμε για την καταγραφή των δεδομένων, μετά θα αποτελέσουν το βασικό 

εργαλείο για τα DTs. Αλλά σε γέφυρες η καταγραφή των δεδομένων θα είναι 

διαφορετική. Λαμβάνουν τα δεδομένα και μετά τα επεξεργάζονται οι μηχανικοί στο 

γραφείο με βάση την απεικόνιση που έχουν πάρει από τα drones. Οπότε με βάση τα 

παραπάνω, στη καταγραφή αυτή μπορούμε να εφαρμόσουμε αντίστοιχους 

αλγορίθμους τμηματοποίησης σε κάποια έργα. Σε γέφυρες έχει γίνει ήδη 

τμηματοποίηση των νεφελωμάτων σημείων (point clouds)  στα βασικά κομμάτια της 

γέφυρας. Αλλά μετά άμα θέλουμε να πάμε σε πιο λεπτομερή στοιχεία ή και σε 

κάποιες κατηγορίες γεφυρών, για παράδειγμα από σκυρόδεμα ή μεταλλικές γέφυρες, 

αν θέλουμε να δούμε πιο αναλυτικά για παράδειγμα τους συνδέσμους σε γέφυρες ή 

κάποια μεταλλικά στοιχεία σε μεγαλύτερη ανάλυση, αυτό ακόμα δεν έχει επιτευχθεί. 

Αυτό είναι που λέμε σε ΒΙΜ, ως αντίστοιχη ορολογία οι λεπτομέρειες (details) που θα 

ήθελε κάποιος να απεικονίσει στη κατασκευή και μετά πάνω σε αυτό τι παραπάνω 

δεδομένα θέλουμε να βάλουμε. Για παράδειγμα στα βιομηχανικά εργοστάσια, που θα 

ενδιέφερε πιο πολύ το πώς μπορούν να διατηρηθούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα,  

θα ενδιέφερε να παίρνουμε στοιχεία από όλους τους πιθανούς αισθητήρες που 

υπάρχουν ήδη σε αυτά τα εργοστάσια. Και είναι πολύ καλά καταγεγραμμένα αυτά τα 

συστήματα αλλά δεν υπάρχει ακόμα ένα σύστημα το οποίο να τα συνδέει όλα αυτά 

μεταξύ τους και σε βαθμό απεικόνισης ώστε να είναι αναγνωρίσιμη και κατανοητή 

στον χρήστη. Επίσης ανάλογα με τους χρήστες μπορεί να αλλάζει και η τμηματική 

απεικόνιση του εργοστασίου. Δηλαδή κάποιοι μηχανικοί μπορεί να ενδιαφέρονται για 
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το ΒΙΜ μοντέλο. Και στα βιομηχανικά κτίρια το άλλο κομμάτι οι αισθητήρες που 

χρησιμοποιούν πολλοί είναι τα γνωστά σε μια γενική κατηγορία ΙοΤ. Το οποίο θα 

έλεγα ότι στο κομμάτι των εργοστασίων είναι αρκετά μπροστά. Αλλά αν και πάλι 

παίρναμε ένα κατασκευαστικό έργο και ένα εργοτάξιο προκύπτουν ζητήματα. Τώρα 

εδώ στο τμήμα μου είμαι σε ένα πρόγραμμα, το οποίο θέλουμε να δούμε κατά πόσο 

ένα DT μπορεί να βοηθήσει σε εργοτάξιο. Δηλαδή ποια θα είναι ακριβώς η 

πληροφορία που θα πρέπει να έχουμε. Για παράδειγμα έχουμε το θέμα με την 

πρόσβαση σε διαδίκτυο. Ο λόγος που βοήθησε να αναπτυχθούν τα DTs στον τομέα 

του manufacturing (βιομηχανία) και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ήταν το ότι 

όλα αυτά τα θέματα είχαν λυθεί. Κατά τη διάρκεια των χρόνων, δεν πέρασαν 

δεκαετίας, για να φτάσουμε στην 4η βιομηχανική επανάσταση αλλά στα εργοτάξια δεν 

έχουν ακόμα επιτευχθεί σημαντικά βήματα στον ίδιο βαθμό. Οπότε πολλές φορές 

μπορεί να θέλουμε καταγραφή δεδομένων αλλά να υπάρχει δυσκολία, θυμάμαι για 

παράδειγμα σε έργα που είχαμε κάνει και θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αισθητήρες 

στο πεδίο να βεβαιωθούμε για τη θέση τμήματος μίας γέφυρας και λόγω του κακού 

σήματος δικτύου δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε και να πάρουμε τα δεδομένα. 

Είναι ένα βασικό κομμάτι το οποίο ακόμα δεν έχει λυθεί. Υπάρχει συγκεκριμένα ένα 

έργο τώρα που ασχολούμαι όσον αφορά το πoιο είναι το δίκτυο στους αισθητήρες 

που πρέπει να έχουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε μια περιοχή σε ένα 

εργοτάξιο με όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια και τι δεδομένα θα χρειαζόταν να 

πάρουμε για αυτό το σκοπό». 

Στη συνέχεια αναπτύσσεται το ζήτημα της σχέσης των πρακτικών  ΒΙΜ και των DTs. 

Ήδη βιβλιογραφικά η ανάλυση των δύο πρακτικών είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και 

μάλιστα τις περισσότερες φορές για την κατανόηση της νέας τεχνολογίας των DTs 

προαπαιτείται υπόβαθρο βασικών γνώσεων ΒΙΜ. Ακολουθεί η σχετική ερώτηση. 

Ερ: Ποια η σχέση DTs & BIM; Τα DTs αποτελούν επέκταση του ΒΙΜ; 

BI: «Στη δημοσίευση μας με τίτλο ‘’Construction with digital twin info systems’’ 

υπάρχει ένα γράφημα που εξηγεί την απάντηση στην ερώτηση (Εικόνα 5.1). Η ιδέα 

είναι ένας άνθρωπος να περπατάει σε μία λίμνη και να φαίνεται το είδωλο του στο 

νερό. Στην περίπτωση μας αυτό το είδωλο είναι το ψηφιακό είδωλο. Άρα στο θετικό 

κομμάτι του κατακόρυφου άξονα έχουμε το φυσικό περιουσιακό στοιχείο και στο 

αρνητικό κομμάτι του άξονα έχουμε το ψηφιακό κομμάτι. Άρα αν το πάρουμε σε 

μορφή ενός χρονοδιαγράμματος-timeline ξεκινάμε με τον σχεδιασμό (design) και τον 

προγραμματισμό κατά τη σύλληψη (planning at conception) και αυτό που έχουμε στο 

φυσικό (physical) κομμάτι είναι διαδικασίες σχεδιασμού(design processes) και αυτό 
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που δημιουργούμε είναι οι πληροφορίες για τη φάση σχεδιασμού του περιουσιακού 

στοιχείου και των διαδικασιών (design phase product and process information), τα 

οποία αν τα βάλεις μαζί θα πρέπει να φτιάχνουν αυτό που λέμε το DT της φάσης 

σχεδιασμού (design phase digital twin) ή το έμβρυο γιατί δεν έχει γεννηθεί ακόμα 

(foetal digital twin). Η γέννηση ξεκινάει όταν ξεκινάει η προκατασκευή-prefabrication  

όπου αρχίζουμε να έχουμε τις διαδικασίες σχεδιασμού (construction processes) οι 

οποίες φτιάχνουν προκατασκευαστικά (prefabricated) μέρη τα οποία μετά από ένα 

διάστημα πάνε στο πραγματικό εργοτάξιο στο σημείο «απογαλακτισμού»-weaning(η 

κατασκευή ξεκινάει-construction starts) όπως λέμε στο διάγραμμα, όπου σιγά-σιγά 

φτιάχνεται το κτίριο. Το νεαρό φυσικό δίδυμο  αναπτύσσεται μέχρι να γίνει ενήλικας 

(adult PT). Και σε αυτό το στάδιο συνεχίζουμε να προσθέτουμε δεδομένα σχετικά με 

τη φάση κατασκευής του περιουσιακού στοιχείου και τις διαδικασίες (construction 

phase product and process information). Και προφανώς το αντίστοιχο ισχύει και με 

τη φάση λειτουργίας(operation phase) όπου στο ενήλικο φυσικό δίδυμο (adult 

physical twin) έχουμε διαδικασίες λειτουργίας (operation processes) που 

προσθέτουμε δεδομένα της φάσης λειτουργίας και των διαδικασιών της(operation 

phase product and process information).  Όταν λοιπόν συζητάμε για ΒΙΜ αυτό που 

συνήθως εννοούμε είναι αυτή η γραμμή με κίτρινο χρωματισμό (Εικόνα 5.1). Είναι το 

μοντέλο με τις πληροφορίες του όπως σχεδιάστηκε τη χρονική στιγμή ένα (as 

designed building information model at time one). Με λίγα λόγια, συνήθως έχουμε 

μόνο πληροφορίες της φάσης σχεδιασμού του έργου (design phase product 

information) και αν είμαστε πολύ τυχεροί θα έχουμε πχ και ένα σχεδιασμένο 

μοντέλο(designed status model/ DSM) (Εικόνα 5.1) που είναι πάλι στατικό τη χρονική 

στιγμή ένα που θα έχει τις πληροφορίες της φάσης σχεδιασμού και των διαδικασιών 

(design phase process information) και αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε 

επιπλέον αυτού το μοντέλο με τις πληροφορίες του όπως χτίστηκε (as building 

information model) από τα δεδομένα της φάσης κατασκευής και των διαδικασιών 

(construction phase product information) κοκ. με το μοντέλο κατάστασης του έργου 

(project status model) και τις πληροφορίες των διαδικασιών κατασκευής (construction 

process information) κτλ. Σήμερα στα περισσότερα έργα δεν έχουμε καν όλα αυτά 

μαζί. Στη καλύτερη περίπτωση θα έχουμε το ΒΙΜ αν είμαστε τυχεροί. Ελάχιστα έργα 

ειδικά στην Ελλάδα θα έχουν όλα αυτά και αν τα έχουν θα τα έχουν σε ξεχωριστά 

λογισμικά, ξεχωριστά μοντέλα, τα οποία δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Ακόμα όμως 

και αυτό να το καταφέρναμε δηλαδή να τα βάλουμε όλα αυτά μαζί και να φτιάξουμε 

το διαστασιολογημένο κτιριακό μοντέλο πληροφοριών (endimensional building 

information model) πάλι αυτό θα ήταν ένα στατικό μοντέλο. Αυτό που εννοούμε σαν 

DT είναι όλη αυτή η πληροφορία μαζί. Δηλαδή όλη η πληροφορία η οποία έχει 
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δημιουργηθεί από την αρχή του σχεδιασμού μέχρι την οποιαδήποτε στιγμή 

βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου το οποίο 

συμπεριλαμβάνει και τιμές και διαδικασίες που έχουν αλλάξει με τον χρόνο. Διότι ας 

πούμε αν κάτι αλλάξει στο μέλλον και κάτι δεν πάει καλά στην κατασκευή μας, να 

μπορούμε να κάνουμε ενέργειες ως μηχανικοί για  να δούμε γιατί συνέβη αυτό, τι 

άλλαξε, πότε άλλαξε και να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει».  

 

Εικόνα 5.1: Γραφική απεικόνιση DT και σχέση με ΒΙΜ (Brilakis, 2020)  

Σχετικά με την ίδια ερώτηση η απάντηση της ΑΕ στηρίζεται σε κεφάλαιο που έχει 

αναπτύξει από το βιβλίο «Infrastructure Computer Vision» ως εξής: 

ΑΕ: «Κατά μία έννοια ναι αποτελεί η τεχνολογία DTs επέκταση του ΒΙΜ, με όλα αυτά 

τα οποία παρατηρώ τον τελευταίο καιρό όσο αφορά τον τρόπο απεικόνισης γιατί 

αυτό είναι το κομμάτι το οποίο είναι κοινό και στα δύο, και υπάρχουν όλα αυτά τα 

πρότυπα τα οποία έχουμε στα ΒΙΜ μοντέλα και τα οποία μπορούν να υιοθετηθούν 

και από τα DTs. Οπότε στο κομμάτι της απεικόνισης μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι 

επέκταση αλλά αν το δούμε πιο ολιστικά θα έλεγα ότι περιέχει τομείς δηλαδή το 

κομμάτι που δεν είναι μόνο η απεικόνιση αλλά όλη η διαχείριση της πληροφορίας σε 

μία κατασκευή. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αφορά και την 

επίβλεψη για την κατάσταση των δομικών στοιχείων. Το οποίο πηγαίνει πέρα από 

απεικονίσεις σε προσομοιώσεις και όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είναι πέρα από την 
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απεικόνιση σε ΒΙΜ. Οπότε θα έλεγα ότι για απεικόνιση, για θέματα οπτικοποίησης το 

θεωρούμε ως επέκταση, αλλά είναι σαν να λέγαμε ότι είναι το κέντρο πληροφοριών 

για οποιαδήποτε κατασκευή και για δομικά έργα που έχουν πολύ παραπάνω 

πληροφορία». (Εικόνα 5.2) 

 

Εικόνα 5.2: Aπεικόνιση DT και σχέση με ΒΙΜ (Agapaki, 2020)  

Στις τεχνολογίες ΒΙΜ και DTs, επικεντρωμένος στην εφαρμογής τους στην Ελλάδα, 

αναφέρεται και ο κ. Πρασσάς. 

ΠΒ: «Γενικότερα τα μοντέλα δομικών πληροφοριών όπως είναι γνωστά και ως 

building information modeling (ΒΙΜ) αποτελούν κομμάτι των DTs αν και άρχισαν να 

μπαίνουν στο προσκήνιο την τελευταία τριετία, τετραετία.  Ωστόσο τα ΒΙΜ αποτελούν 

σημαντικό κομμάτι των DTs γιατί στην ουσία δημιουργούν την βασική πληροφορία, 

το βασικό ψηφιακό υπόβαθρο στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η πληροφορία που 

χρησιμοποιούν στη συνέχεια τα DTs. Τα ΒIM μάλιστα αποτέλεσαν αντικείμενο 

μελέτης από τη δεκαετία του ‘80 κιόλας όταν ακόμα η σχεδίαση των έργων γινόταν σε 

2 διαστάσεις και τα σχεδιαστικά προγράμματα λειτουργούσαν με την πληκτρολόγηση 

εντολών. Ωστόσο τόσο τα DTs όσο και τα ΒΙΜ αποτελούν διαδικασίες και βέλτιστες 

πρακτικές  που αναπτύχθηκαν κυρίως τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας και την αξιοποίηση των έξυπνων συσκευών με τις οποίες καταγράφουμε 

και κάνουμε διάφορες επιμετρήσεις στο πεδίο. Η χρήση αυτών των εφαρμογών 

αλλάζει ριζικά προς το βέλτιστο βέβαια το χρόνο και τον τρόπο που αποτυπώνουμε 
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σήμερα τα έργα υποδομής. Είναι ενδεικτικό να αναφέρουμε ότι ενώ παλαιότερα για 

την αποτύπωση ενός οδικού δικτύου για παράδειγμα μπορεί να χρειαζόμασταν από 

μερικές μέρες μέχρι μερικούς μήνες για την συγκέντρωση γεωμετρικών στοιχείων και 

τη σχεδίαση γενικότερα του έργου στον υπολογιστή στις μέρες μας με τη χρήση ενός 

drone η αποτύπωση αυτή μπορεί να γίνει σε μερικές μόνο ώρες. Έτσι, βλέπουμε 

λοιπόν ότι έχει εξελιχτεί κατά πολύ ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία 

δουλεύουμε πάνω στον σχεδιασμό και την μελέτη των έργων. Γίνεται λοιπόν 

αντιληπτό ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί αναπόφευκτα στην υιοθέτηση των 

πρακτικών αυτών και οι οποίες συμβάλλουν πολύ καθοριστικά στην καλύτερη 

διαχείριση των κατασκευαστικών έργων και στην εξοικονόμηση πόρων τόσο σε 

χρονικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί σε αυτό το 

σημείο ότι η ΕΕ έχει ήδη υιοθετήσει, ενσωματώσει τις διαδικασίες ΒΙΜ σε 

χρηματοδοτούμενα έργα συγκεκριμένου μεγέθους απαιτώντας την εφαρμογή αυτών 

των διαδικασιών στην υλοποίηση των έργων με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και 

την εξασφάλιση τεχνικών κριτηρίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Μία ειδική 

ομάδα που έχει δημιουργηθεί στην ΕΕ για την ανάπτυξη του οδηγού ο οποίος έχει 

διατεθεί στις χώρες μέλη για την ας το πούμε υιοθέτηση  αυτών των πρακτικών. Αυτή 

η ομάδα έχει συνταχθεί από 21 χώρες της ΕΕ μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και 

έχουν συντάξει αυτό τον οδηγό για την καθοδήγηση των χωρών μελών με σκοπό να 

υιοθετηθούν οι πρακτικές ΒΙΜ από τις χώρες μέλη στα συγχρηματοδοτούμενα έργα 

από την ΕΕ. Για να ολοκληρώσω στη χώρα μας, όπως συμβαίνει συνήθως στην 

ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογικών αναβαθμίσεων που 

πραγματοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού βρισκόμαστε ακόμα σε πολύ αρχικό 

επίπεδο στην υλοποίηση των διαδικασιών ΒΙΜ αν και στον κλάδο των μεγάλων 

ιδιωτικών έργων υποδομής έχουν αναφερθεί πρακτικές και η εφαρμογή διαδικασιών 

ΒΙΜ θα αναφέρω ενδεικτικά την κατασκευή του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και 

κάποια έργα του Αττικό μετρό. Χρειάζεται όμως να γίνουν ακόμα πολλά βήματα για 

να πούμε για μια αξιοσημείωτη εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών και στη χώρα μας. 

Θεωρώ πολύ σημαντική αν όχι απαραίτητη την επένδυση που θα πρέπει να γίνει 

από την ελληνική πολιτεία στην εκπαίδευση γενικότερα του ανθρωπίνου δυναμικού 

και στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων ώστε μέσα στην επόμενη 

πενταετία να μπορούν να υιοθετηθούν τα μοντέλα ΒΙΜ σε όλα τα δημόσια έργα και 

να περάσουμε σταδιακά στην εφαρμογή των DTs και εδώ στη χώρα μας. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η τελευταία ανάπτυξη που συντελείτε στην ψηφιοποίηση των κρατικών 

υπηρεσιών και στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων της ελληνικής 

κυβέρνησης δείχνουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε». 
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Οι συνεντεύξεις σε επόμενο βήμα επικεντρώνονται στην προσωπική εκτίμηση των 

συνεντευξιαζόμενων σε ζητήματα που αφορούν τα DTs και το CM.  

Ερ: Πως εκτιμάτε το μέλλον των DTs στο CM; Ποια τα οφέλη της εφαρμογής τους;  

ΒΙ: «Όταν τα DT θα γίνουν πραγματικότητα τότε και το CM θα αλλάξει ριζικά. Γιατί τα 

DTs δεν θα γίνουν πραγματικότητα χωρίς να αλλάξει και η βιομηχανία. Αυτά πάνε 

μαζί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ίσως το καλύτερο παράδειγμα είναι αυτή η ιδέα 

που λέμε εργοστάσια ελέγχου DT το οποίο υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στο 

manufactory και έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα φτάσουμε κάποτε σε ένα σημείο 

όπου θα μπορεί κάποιος σχεδιαστής να σχεδιάσει  αυτό το designed phase DT 

(φάση σχεδιασμένου DT) το οποίο ανέφερα (στην εικόνα 5.1) ως το foetal digital twin 

(έμβρυο DT). Αυτό λοιπόν μπορεί να σταλεί κατευθείαν  σε ένα εργοστάσιο το οποίο 

θα ξέρει πώς να φτιάξει αυτό το πράγμα αυτόματα. Είναι αυτό που λέμε πατάω print 

στο word και ο εκτυπωτής ξέρει πώς να κάνει την εκτύπωση. Αυτό το πράγμα αλλά 

φανταστείτε το με ένα κτίριο ή με μία γέφυρα ή με ένα δρόμο. Και προφανώς αυτό θα 

γίνει σε στάδια. Σε βάθος χρόνου εφόσον θα αφαιρέσουμε διαδικασίες που αφορούν 

ανθρώπους και θα αυτοματοποιηθούν πολλές διαδικασίες, ταυτόχρονα μειώνεται και 

η ανάγκη για το PM (project management). Tο PM μας χρειάζεται γιατί έχουμε να 

κάνουμε με ανθρώπους και με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Προφανώς όταν 

βρεθούμε σε αυτό το νέο επίπεδο όπου πια έχουμε πολλές διαδικασίες που είναι 

αυτοματοποιημένες με περισσότερα robotics (ρομποτικά) κλπ το PM θα γίνεται 

factory management (διαχείριση εργοστασίου). Γιατί θα έχεις factories/εργοστάσια 

που μπορεί να είναι κινητά ή όχι (deployable factories ή mobile factories) και τα 

οποία θα μπορούν να παράγουν τα έργα αυτά. Kαι εκεί στο factory management 

(εργοστασιακή διαχείριση) προφανώς θα υπάρχουν διαδικασίες διαφορετικές από τις 

σημερινές. Έτσι, πιστεύω το PM θα πάει προς τα εκεί και αυτό έχει ήδη πολύ 

σταδιακά αρχίσει να γίνεται στην Αγγλία με εταιρείες όπου μόλις  ένα 10-20% των 

εργασιών γίνονται πια στο εργοτάξιο και όλες οι υπόλοιπες εργασίες γίνονται στο 

factory. Άρα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη για factory management από ότι για 

PM on site (στο πεδίο)».  

Το μέλλον των DTs στη διαχείριση τεχνικών έργων στην ελληνική πραγματικότητα 

αναφέρεται και η AE και ο ΠΒ. 

ΑΕ: «Έχει γίνει κάποια δουλειά, βέβαια υπάρχει θα έλεγα ακόμα ένα κενό όσο αφορά 

την εφαρμογή χρηματοοικονομικών τεχνικών στα εργοτάξια. Ότι αφορά τα εργαλεία 

ξεκινάνε να εφαρμόζονται, δηλαδή στην υλοποίηση πρώτων λύσεων, υπάρχουν και 

κάποια startups (Νεοφυείς επιχειρήσεις) σε αυτό το τομέα του προγραμματισμού 
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(scheduling) και της παρακολούθησης προόδου (construction progress monitoring) 

των κατασκευών. Τα οφέλη σίγουρα είναι σε άποψη της απεικόνισης του έργου που 

δεν θα μπορούσε με άλλο τρόπο να έχει τη πληροφορία ο μηχανικός και πιο πολύ σε 

θέματα πρόβλεψης. Για παράδειγμα πως θα μπορούσε να αναγνωρίσει κάποιος το 

αν θα υπάρξει καθυστέρηση σε ένα έργο χρησιμοποιώντας αυτές τις καινούργιες 

τεχνικές. Αυτό πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Έχω δει κάποιες startups 

εδώ στην Αμερική που έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι. Στην 

Ελλάδα δεν είμαι σίγουρη αν ακόμα έχει ξεκινήσει αλλά πιστεύω σύντομα ότι θα 

υπάρχει. Σε ότι αφορά τα εργαλεία σταδιακά αναπτύσσονται οπότε πιστεύω στα 

επόμενα χρόνια θα το δούμε αυτό να εφαρμόζεται. Στην επόμενη πενταετία 

σίγουρα». 

ΠΒ: «Η εικόνα είναι σίγουρα αισιόδοξη. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των 

σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής μας οδηγεί αναπόφευκτα στην υιοθέτηση 

των διαδικασιών ΒΙΜ και DTs. Μάλιστα σε τελευταίες παρουσίες της εταιρείας 

μας(Bentley system) όσων αφορά την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, έγιναν αναφορές 

σχετικά με όλες αυτές τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται παγκοσμίως, όχι μόνο στο 

δικό μας γεωγραφικό χώρο, με την ανάπτυξη των δικτύων 5G με την χρήση των 

έξυπνων συσκευών με την εγκατάσταση συστημάτων ΙοΤ, την ανάπτυξη αυτόνομων 

ηλεκτρικά οχημάτων και γενικότερα με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των 

εφαρμογών της καθημερινής μας ζωής οι οποίες έχουν ως στόχο να βελτιώσουν τον 

τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Όλες αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις που συμβαίνουν 

θα αναφέρω τυπικά την αστικοποίηση, η κλιματική αλλαγή, η ολοένα αυξανόμενη 

αναζήτηση στη χρήση της ενέργειας και γενικότερα κάποιες έκτακτες κρίσεις όπως 

ήταν η τελευταία πανδημία που ζούμε νομίζω ότι κάνουν επιτακτική τη χρήση των 

ΒΙΜ και DTs  στον τομέα κυρίως των κατασκευών. Αν λάβουμε υπόψη μας την 

ανάπτυξη των εφαρμογών 3D σχεδίασης, το DT δημιουργούταν νοερά στο μυαλό του 

δημιουργού ο οποίος μελετούσε και ανέπτυσσε κάποιο έργο, θα μπορούσαμε να 

πούμε τα DTs προϋπήρχαν από την εποχή της σχεδίασης CAD  ενώ στις μέρες μας 

έχουν αρχίσει τα DTs να αποκτούν σάρκα και οστά, μία πραγματική εικόνα, θα έλεγα 

όμως ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Υπάρχουν αρκετά βήματα που πρέπει να γίνουν 

στο να υποστηριχθεί το μέγεθος της πληροφορίας και ο όγκος που θα 

περιλαμβάνουν τα DTs και η δεκαετία που διανύουμε θα παίξει σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη τους και θα πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία ώστε να συμβάλουμε στην 

εφαρμογή τους δυναμικά και στη χώρα μας». 

Η διερεύνηση της σχέσης των DTs στο κομμάτι της διαχείρισης τεχνικών έργων και 

πιο συγκεκριμένα στο CM, δεν αφήνει ανεπηρέαστα τα ενδιαφερόμενα μέρη των 
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έργων. Με γνώμονα λοιπόν αυτά που έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα αναφορικά με τα 

οφέλη των υπό εξέταση πρακτικών προκύπτει εύλογα η απορία για το πως θα 

πείθονταν οι εργολάβοι και ο Κ.τ.Ε. να εφαρμόσουν στα έργα τους DTs. Σε αυτό 

απαντούν οι ΠΒ και ΓΓ. 

ΠΒ: «Αναμφισβήτητα τα οφέλη είναι πολύ σημαντικά και συμβάλλουν στην καλύτερη 

παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων. Το σημαντικότερο όλων είναι η 

εξοικονόμηση πόρων από την υιοθέτηση των πρακτικών αυτών. Το γεγονός ότι με το 

πάτημα ενός κουμπιού μπορούμε να έχουμε για παράδειγμα την άντληση 

πληροφοριών για την ποσότητα των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή των 

επιμέρους στοιχείων ενός έργου  μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο και τα 

κόστος που απαιτούν οι συνήθεις πρακτικές. Δανειζόμενος μία φράση από το 

εγχειρίδιο για την υιοθέτηση της μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών 

που έχει αναπτύξει η ΕΕ, αν η ευρύτερη υιοθέτηση των διαδικασιών ΒΙΜ στην 

Ευρώπη είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση της τάξης του 10% για τον κλάδο 

των κατασκευών τότε θα αποδεσμεύονταν επιπλέον 130δις ευρώ για την αγορά 

αυτών των 1,3τρις ευρώ . Ακόμα όμως και αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε να 

είναι μικρό σε σύγκριση με τα μελλοντικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά οφέλη που θα 

μπορούσε να επέλθει στο θεματολόγιο της κλιματικής αλλαγής και της απόδοσης των 

πόρων.  Βλέπουμε λοιπόν ότι στο επίπεδο εξοικονόμησης πόρων είναι πολύ 

σημαντική η υιοθέτηση των DTs. Βέβαια εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και 

άλλα οφέλη από την υιοθέτηση των εφαρμογών αυτών. Ενδεικτικά αναφέρω αρχικά 

την συγκέντρωση όλων των πληροφοριών που αφορούν τα δομικά στοιχεία που 

αφορούν ένα έργο και τα επιμέρους συστήματα που αποτελούν ένα μοντέλο 

κατασκευής παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την 

συντήρηση και την καλύτερη διαχείριση της ζωής ενός έργου. Υπάρχει ένας 

ολοκληρωμένος συντονισμός των ομάδων μελέτης και των συνεργειών υλοποίησης 

του έργου καθώς υπάρχει μια κοινή πρόσβαση σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο 

μοντέλο όπου κάθε αλλαγή μπορεί να έχει γίνει προσβάσιμη από τα αρμόδια 

συνεργεία. Επίσης καταγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές και ιστορικά δεδομένα 

για μία καλύτερη και γρηγορότερη διαχείριση πιθανών βλαβών που θα προκύψουν 

και επίσης είναι καθοριστικής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση 

κρίσιμων καταστάσεων στο έργο ή για την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών. Θα 

έλεγα τέλος ότι θα ήταν αξιοσημείωτο  ότι η εφαρμογή των DTs στην κατασκευή 

μπορεί να φαίνεται πολύ ακριβή για τα ζητήματα που αφορούν την αποτύπωση και 

την καταγραφή των στοιχείων ενός έργου η εξοικονόμηση όμως που επιτυγχάνεται 

στο τέλος είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το κόστος που θα απαιτούσε μία 
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συμβατική υλοποίηση του έργου. Είναι λοιπόν σημαντική η υιοθέτηση αυτών των 

πρακτικών και από τους εργολάβους αλλά και από τον Κ.τ.Ε με σκοπό την 

εξοικονόμηση σημαντικών πόρων».  

ΓΓ: «Είναι πλέον εμφανές ότι, όπως πολλοί άλλοι τομείς, ο κατασκευαστικός κλάδος 

στοχεύει άμεσα στην πλήρη ψηφιοποίηση του. Προς αυτή την κατεύθυνση συχνά 

αποδίδεται ο όρος Construction 4.0, υποδεικνύοντας την 4η επανάσταση του 

κατασκευαστικού κλάδου. Προς την ελαχιστοποίηση της διάρκειας/κόστους των 

κατασκευαστικών έργων και τη μείωση τα εργατικών ατυχημάτων στον 

κατασκευαστικό κλάδο, το COGITO, ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει να συμβάλει στην ψηφιοποίηση του εναρμονίζοντας 

DTs με BIMs, δημιουργώντας ένα σύνολο Construction 4.0 DT εφαρμογών. Με αυτόν 

τον τρόπο, το COGITO θα συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην 

αυξημένη ασφάλεια. Ένα σύνολο ψηφιακών μέσων αναπτύσσεται στα πλαίσια του 

έργου για να διευκολύνει: (i) την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων, (ii) την υποστήριξη έγκαιρου εντοπισμού ελαττωμάτων 

ποιότητας της κατασκευής και (iii) την παροχή μέσων για διαχείριση ροής εργασιών 

σε πραγματικό χρόνο στο εργοτάξιο. Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφορετικών ψηφιακών μεσών εφαρμόζονται στην 

πλατφόρμα DT, τον πυρήνα της τεχνολογικής λύσης του COGITO. Το COGITO DT 

βασίζεται σε εναρμονισμένες και τυποποιημένες δομές δεδομένων (όπως IFC), 

οντολογίες (όπως SSN ή SAREF), πρωτόκολλα επικοινωνίας και μορφές δεδομένων 

(όπως REST, JSON και RDF), παρέχοντας ένα επαναχρησιμοποιήσιμο και 

επεκτάσιμο ψηφιακό δίδυμο κατασκευής». 

Αναλύοντας περισσότερο το πρόγραμμα COGITO στην περιοχή του CM λαμβάνεται 

η εξής απάντηση στο ερώτημα εάν έχει προγραμματιστεί ή υπάρχει πρόθεση να 

προγραμματιστεί κάποια εφαρμογή του προγράμματος σε έργο στην Ελλάδα (ως 

πιλοτική θέση-pilot site).  

ΓΓ: «Οι Health&Safety (Υγεία & Ασφάλεια), Quality Control (Έλεγχος Ποιότητας) και 

Workflow Management (Διαχείριση Ροής Εργασίας) DT  εφαρμογές του COGITO 

αρχικά θα εφαρμοστούν και αξιολογηθούν σε μια εγκατάσταση εργαστηριακής 

κλίμακας στην Αυστρία. Τα δύο πραγματικά δοκιμαστικά μέρη του COGITO 

εντοπίζονται στη Δανία και στην Ισπανία, και αφορούν σε μεγάλα έργα υποδομής, 

συγκεκριμένα στην επέκταση του μετρό της Κοπεγχάγης και στην επέκταση του 

αυτοκινητοδρόμου της Μούρθια, αντίστοιχα. Δυστυχώς δεν προβλέπεται κάποια 

εφαρμογή του συνόλου εργαλείων COGITO στην Ελλάδα. Ωστόσο, μεγάλο όγκος 
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δεδομένων (π.χ. φωτογραφίες δομικών στοιχείων με συνήθη ελαττώματα, όπως 

ρωγμές) διατίθενται από την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, συνεργάτιδα εταιρεία του έργου, 

στους τεχνολογικούς partners για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής 

νοημοσύνης που τα εργαλεία τους υιοθετούν στα πλαίσια ανάπτυξης DTs με 

εφαρμογές όπως Health&Safety, Quality Control και Automated Workflow 

Management. Επιπλέον, στο COGITO, ένα ευρύ φάσμα των εμπλεκόμενων μερών 

της κατασκευαστικής βιομηχανίας από την Ελλάδα, και όχι μόνο, αντιμετωπίζονται 

ως συμμετέχοντες στην έρευνα. Η εμπλοκή τους σε όλες τις δραστηριότητες έρευνας, 

καινοτομίας, τυποποίησης, επίδειξης και επικοινωνίας είναι υψίστης σημασίας για την 

επιτυχή υλοποίηση του έργου και την ποσοτικοποίηση των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων. Έχει λοιπόν δημιουργηθεί πλαίσιο επικοινωνίας, το COGITO Living 

Lab (εργαστήριο ζωντανής μετάδοσης), για την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και 

γνώσεων. Αυτό το πλαίσιο διευκολύνει την ανάπτυξη των  DT εφαρμογών του 

COGITO διασφαλίζοντας έτσι την παράδοση μιας καινοτόμου λύσης που 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ενδιαφερομένων». 

Μάλιστα στα οφέλη της τεχνολογίας ο συνεντευξιαζόμενος προσθέτει τα εξής: 

ΓΓ:  «Τα οφέλη της εφαρμογής των DTs στην διαχείριση κατασκευαστικών έργων 

ποικίλουν. Εκτιμάται ότι η χρήση των DTs, και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, των 

ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών σε μη οικιστικές κατασκευές θα οδηγούσε σε 

ετήσια παγκόσμια εξοικονόμηση κόστους 13% έως 21% στη φάση κατασκευής και 

10% έως 17% στη φάση λειτουργίας. Αυτά τα κέρδη θα επιτευχθούν με την πλήρη 

ανάπτυξη και υιοθέτηση των Κτιριακών Πληροφοριακών Μοντέλων και των 

(δυναμικών) DTs, με αυτοματισμό και ρομποτική, και γενικότερα από εργαλεία και 

υπηρεσίες που βασίζονται σε ψηφιακά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται 

χρησιμοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις σε IoT και τους ενσωματωμένους 

αισθητήρες, υπολογιστικό νέφος, μαζική επεξεργασία Big Data και Τεχνητή 

Νοημοσύνη. Προς την ποσοτικοποίηση των οφελών της εφαρμογής των DTs, 

παραθέτουμε τις τιμές κάποιων βασικών δεικτών απόδοσης στις οποίες η 

κοινοπραξία του COGITO στοχεύει: 

1. Εξοικονόμηση κόστους κατασκευής έργου κατά 20% 

2. Βελτίωση της εκτίμησης του χρόνου περάτωσης/κόστους του έργου κατά 20% 

3. Αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού κατά 20% 

4. Μείωση του χρόνου αδράνειας των πόρων (workers, heavy machinery, κλπ.) 

κατά 20% 

5. Μείωση των ατυχημάτων στα εργοτάξια κατά 50%». 
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Ωστόσο αναλογίζοντας τα οφέλη προκύπτει ο προβληματισμός για την πιθανότητα 

ύπαρξης κάποιου ανασταλτικού παράγοντα ως προς την δημιουργία DTs στα τεχνικά 

έργα.  

Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται ο BI με τη συσχέτιση οικονομικών κριτηρίων και 

στοιχείων του έργου όπως η μοναδικότητα και η πολυπλοκότητα (στοιχεία που 

θεωρητικά έχουν αναπτυχθεί στην ενότητα 2.5 της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας)  

ΒΙ: «Τα έργα που φτιάχνουμε είναι επιλογές δικιές μας. Οπότε ο λόγος που έχουμε 

πάρα πολλά, μάλλον περισσότερα από όσα θα έπρεπε να έχουμε, μεγάλα και 

μοναδικά έργα είναι κυρίως θέμα κουλτούρας παρά ουσιαστικής ανάγκης. 

Μεταπολεμικά τον προηγούμενο αιώνα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο 

δημιουργήθηκε έντονα κυρίως από τους αρχιτέκτονες η λογική των μοναδικών 

έργων, δηλαδή το φανταστικό το μεγάλο το οποίο παρεμπιπτόντως είναι και λίγο 

αντίθετο με την ελληνική ιστορία και πιο σωστά το λένε με την έκφραση ‘’τα 

φαραωνικά έργα’’ δηλαδή αυτά που έχουν να κάνουν με τα έργα των Αιγύπτιων. Το 

πρόβλημα με αυτά τα μοναδικά έργα, είναι ότι προσπαθούμε συνέχεια να χτίσουμε 

μία νέα Ferrari. Το αποτέλεσμα είναι να κοστίζουν υπέρογκα νούμερα και η 

αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα είναι απαράδεκτες, για να χτίσεις κάτι 

τόσο τεράστιο και το PM πάντα ανεπαρκές. Στην ουσία ανεφάρμοστο σε έργα 

μεγάλα. Προφανώς όμως και σε μικρά έργα  έχει επίπτωση αυτό. Διότι ας πούμε ότι 

όταν κάποιος θέλει να χτίσει το σπίτι του, τι διαφορά έχει με το σπίτι κάποιου άλλου. 

Ο ίδιος κόσμος που αγοράζει το ίδιο αυτοκίνητο με άλλους δεκάδες χιλιάδες 

ανθρώπους ταυτόχρονα πηγαίνει και χτίζει ένα σπίτι το οποίο είναι μοναδικό δηλαδή 

χτίζει ένα σπίτι που κοστίζει επίπεδα Ferrari αλλά αγοράζει ένα αμάξι που κοστίζει 

επίπεδα ας πούμε Honda. Αυτή η λογική σταδιακά πρέπει να αλλάξει και έχει αρχίσει 

αυτό να γίνεται σε κάποια κράτη όπως ας πούμε την Ιαπωνία. Αλλά στην Ευρώπη 

δεν ξέρουμε καν πώς να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Δηλαδή για να εξηγήσω το 

παράδειγμα αυτό στην Ιαπωνία πάνω από το 30% των πολύ ακριβών σπιτιών οι 

βίλες να το πούμε αλλιώς, είναι όλες προκατασκευασμένες. Και όσο πιο ακριβή είναι 

μια βίλα τόσο πιο πιθανό είναι να είναι προκατασκευασμένη. Αντίθετα όσο πιο φθηνή 

είναι τόσο λιγότερο πιθανό είναι να είναι προκατασκευασμένη.  Αυτό σε έναν Έλληνα 

φαίνεται περίεργο. Θα σκεφτότανε κανείς ότι άμα κάτι είναι προκατασκευασμένο 

μάλλον πας για manufactory volume πας δηλαδή για low cost construction. Αυτό 

όμως δεν έχει καμία σχέση με το manufacturing. Σημαντικό είναι κάποιος να δει τα 

principles of manufacturing- τις συνιστώσες της βιομηχανίας. Εγώ όταν η ford έβγαλε 

πρώτα το model d ήταν ένα αυτοκίνητο που ήταν για πλούσιους. Ήταν πάρα πολύ 
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ακριβό. Ο λόγος για τον οποίο τελικά έγινε οικονομικό και μπορούσαν να το 

αγοράσουν πολλοί είναι γιατί η εταιρεία πούλαγε το ίδιο αυτοκίνητο για 30 χρόνια. 

Και μέσα στα 30 χρόνια κάθε χρόνο βρήκανε όλο και καλύτερους τρόπους να ρίξουμε 

το κόστος κατασκευής. Άρα μετά από 30 χρόνια έγινε τόσο οικονομικό που 

μπορούσε να το πάρει πολύ περισσότερος κόσμος. Αυτό ακριβώς κάνει και η 

TOYOTA  στην Ιαπωνία. Ξεκινάει με σπίτια που είναι μόνο για πλούσιους, είναι 

προκατασκευασμένα, και επειδή είναι προκατασκευασμένα και φτιάχνονται στο 

εργοστάσιο φτιάχνονται με Toyota quality και έχουν εγγύηση σαν να είναι εγγύηση 

αυτοκινήτου αλλά σε επίπεδο σπιτιού. Δηλαδή, μιλάμε για εγγυήσεις 20ετής, 30ετής 

ακριβώς επειδή βάζει όλη αυτή τη ποιότητα. Και ο κόσμος αγοράζει ποιότητα, 

αγοράζει κάτι πολύ ακριβό. Ο στόχος όμως είναι να μπορούν το ίδιο σπίτι κάθε 

χρόνο να το φτιάχνουν όλο και φθηνότερα. Ώστε μετά από 30 χρόνια να μπορεί η 

Toyota να πουλάει το ίδιο σπίτι με την ίδια ποιότητα όχι σε τιμή Mercedes αλλά σε 

τιμή ας πούμε ford modeo. Αυτή η λογική πρέπει να έρθει και στην Ευρώπη κάποτε, 

αλλά μέχρι τώρα δεν συμβαίνει. Στην Αγγλία προσπαθούν να κάνουν 

προκατασκευασμένα πρώτα τα φθηνά σπίτια. Δεν το καταφέρνουν όμως γιατί όταν 

προσπαθείς να ξεκινήσεις ένα νέο έργο και προσπαθείς να ανταγωνιστείς κάτι το 

οποίο συμβαίνει εδώ και πολλές δεκαετίες, όπου εκεί πέρα πια έχουν περάσει όλες οι 

καμπύλες μάθησης και έχουν ρίξει το κόστος όσο ήταν δυνατόν να το ρίξουν, είναι 

δύσκολο να το συναγωνιστείς σε πρώτη φάση».  

Στα πιθανά εμπόδια της υιοθέτησης DTs στο CM εστιάζοντας σε οικονομικά κριτήρια 

όπως αν είναι εφαρμόσιμη πρακτική σε έργα ανεξαρτήτου μεγέθους απαντούν οι 

υπόλοιποι συνεντευξιαζόμενοι. 

ΑΕ: «Σίγουρα το ποσοστό εφαρμογής διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του έργου και 

χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Διότι, σε μικρής κλίμακας έργα, 

μεμονωμένα κτίρια δηλαδή, πιστεύω το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο τουλάχιστον 

όπως είναι τα πράγματα τώρα, για κάποιον δηλαδή να ξεκινήσει σκανάροντας τη 

κατασκευή και δημιουργώντας  το DT της. Θα ήταν χρήσιμο όμως στους εργολάβους 

να μπορούν να δουν που υπάρχουν τα λάθη σε εκατοστά σε χιλιοστά, που είναι τα 

λάθη με τα αντίστοιχα σχέδια που θα ήταν κανονικά η κατασκευή. Άρα, ο έλεγχος της 

ποιότητας (quality control) πιστεύω θα βοηθούσε πάρα πολύ και η τεχνολογία των 

DTs θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη σε αυτό. Αλλά πιστεύω σε μικρότερης έκτασης 

έργα είναι αυτή τη στιγμή το κόστος ανατρεπτικός παράγοντας για την εφαρμογή των 

DTs.  Ωστόσο στα μεγαλύτερα έργα όπως γέφυρες, αυτοκινητόδρομους πιστεύω ότι 

είναι πολύ πιο χρήσιμα δεδομένου της κλίμακας και του κόστους που αφιερώνονται 

σε αυτά τα έργα. Θα πρέπει να γίνουν case studies σε διάφορες κλίμακες έργων και 
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να δούμε πόσα χρήματα θα κέρδιζαν οι εργολάβοι και στις εταιρείες αν 

χρησιμοποιούσαν τις τεχνολογίες αυτές σε σχέση με τον τρόπο που κατασκευάζουν 

σήμερα. Οπότε σε αυτή τη περίπτωση, θα είχαμε ακριβή εικόνα του πόσο χρήσιμο 

είναι και θα βοηθούσε να γίνει η εφαρμογή των DT πιο εύκολα σε αυτό το χώρο. Γιατί 

μόνο με ένα μεμονωμένο πρότυπο έρευνας θα ήταν δύσκολο να πείσουμε τους 

ανθρώπους. Αν γίνουν κάποια έργα αντίστοιχου  κόστους στη μία περίπτωση 

χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των DTs και στην άλλη περίπτωση όχι, πιστεύω 

αυτός θα ήταν ο ανατρεπτικός παράγοντας που θα βοηθούσε στην επιλογή».  

ΠΒ: «Πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Διότι θα πρέπει λίγο να εξετάσουμε εάν όντως θα 

μπορούσε να παραχθεί οικονομία κλίμακας με την εφαρμογή των DTs. Γενικότερα αν 

και η χρήση των DTs συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση και την καλύτερη 

διαχείριση των κατασκευαστικών έργων για κάθε μέγεθος έργου θα λέγαμε ότι δεν 

ενδείκνυται η εφαρμογή τους σε κατασκευές μικρής κλίμακας. Αν για παράδειγμα 

προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τις διαδικασίες των DTs στην ανακαίνιση ενός 

διαμερίσματος αυτό θα αύξανε σημαντικά τον προϋπολογισμό  του έργου και 

ενδεχομένως και τον χρόνο υλοποίησης του. Αν όμως αντιθέτως είχαμε την 

πληροφορία των DTs πριν την ανακαίνιση, αυτό θα μπορούσε να εξοικονομήσει 

σημαντικούς πόρους αναφορικά με την επιλογή των υλικών και την υλοποίηση των 

εργασιών καθώς θα γνωρίζαμε εκ των προτέρων τις προδιαγραφές και τις ποσότητες  

των τελικών στοιχείων που θα έπρεπε να αντικατασταθούν. Γίνεται λοιπόν εύκολα 

αντιληπτό ότι τα DTs θα πρέπει να εφαρμόζονται σε έργα υποδομής συγκεκριμένου 

μεγέθους για την αποφυγή της αύξησης του κόστους και του χρόνου υλοποίησης. 

Τώρα, σχετικά με τα πιθανά εμπόδια που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη γα την 

υιοθέτηση αυτών των DTs θα μπορούσαμε να πούμε ότι το αυξημένο κόστος των 

συσκευών ή των συστημάτων που απαιτούνται για να «στηθεί» ένα τέτοιο DT θα 

μπορούσε να αποτρέψει κάποιον από το να χρησιμοποιήσει αυτές τις πρακτικές. 

Είναι όμως ένα κόστος που θα μπορούσε εύκολα να αποσβεστεί με την ολοκλήρωση 

ενός και μόνο έργου, καθώς η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί με τη χρήση τους 

είναι πολλαπλάσια. Τέλος ως εμπόδιο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και την 

έλλειψη γνώσης των διαδικασιών που απαιτούνται στην εφαρμογή των DTs η οποία 

όμως μπορεί εύκολα να αποκτηθεί και εδώ θα τολμούσα να πω ότι οι τεχνικές 

εταιρείες και οι μηχανικοί του μέλλοντος που δεν θα επενδύσουν στην απόκτηση 

αυτών των γνώσεων και στην υιοθέτηση των συγκεκριμένων πρακτικών δεν θα 

μπορέσουν να επιβιώσουν στο μέλλον. Άρα νομίζω είναι επιτακτική η υιοθέτηση 

αυτών των πρακτικών κυρίως όμως στα μεγάλα έργα όχι στα μικρά έργα». 
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ΓΓ: «Συνήθως, για την ολοκλήρωση κατασκευαστικών έργων, μεγάλες 

κατασκευαστικές εταιρίες αναθέτουν την διαχείριση επιμέρους εργασιών σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πλήρης ψηφιοποίηση των κατασκευαστικών έργων, και 

κατά συνέπεια η υιοθέτηση των DTs στο CM, λοιπόν, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό 

από το κενό που υπάρχει μεταξύ μεγάλων και μικρομεσαίων κατασκευαστικών 

εταιριών ως προς την πρόσβασή τους σε ψηφιακές τεχνολογίες και εξοπλισμό. Η 

αρχική επένδυση σε ψηφιακά μέσα  που απαιτείται είναι σχεδόν απαγορευτική για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι το κόστος αγοράς ψηφιακού εξοπλισμού 

διατηρείται ως και σήμερα σε υψηλά επίπεδα, ενώ ο χρόνος απόσβεσης του δεν είναι 

εμφανής. Μια πρόσφατη μελέτη υπέδειξε ότι ο κατασκευαστικός τομέας στερείται 

ψηφιακών ικανοτήτων, καθώς και ικανοτήτων επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων. 

Επιπλέον, αν και η πλειονότητα των ερωτηθέντων αναγνωρίζει την σημαντικότητα 

της ψηφιακής καινοτομίας, το 67% επενδύει μόλις 1% σε R&D σχετικά με την 

ψηφιοποίηση, ως ποσοστό του κύκλου εργασιών. Ψηφιοποίηση σημαίνει 

επανεξέταση των εταιρειών και των επιχειρηματικών τους μοντέλων. Ως αποτέλεσμα, 

επηρεάζονται και οι διαχειριστικές δεξιότητες. Αν και ορισμένες επιχειρήσεις είναι 

έτοιμες να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα στις ανάγκες ψηφιακού 

μετασχηματισμού, πολλές άλλες προτιμούν να μένουν συνεπείς στις συνήθεις 

πρακτικές τους. Η έλλειψη σχετικής νομοθεσίας που επιβάλει τη χρήση των 

ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων, αποτελεί 

έναν επιπλέον παράγοντα που περιορίζει τη χρήση των DTs στο CM».  

Στην ερώτηση για το πιθανό εμπόδιο της μη εξοικείωσης των εταιρειών και 

μηχανικών στο πεδίο των DTs καθώς η εκπαίδευση στην αναδυόμενη αυτή 

τεχνολογία είναι περιορισμένη, η dr.Agapaki απάντησε ως εξής: 

ΑΕ: «εάν έχουν συνηθίσει με τον παραδοσιακό τρόπο, με τα σχέδια στο χαρτί, έστω 

και με ΒΙΜ, το να έχουν στο κινητό τους την εφαρμογή και να βλέπουν τις μπάρες ή 

να σκανάρουν στο έργο ή να βλέπουν ψηφιακά τη πρόοδο του έργου, θα ήταν πολύ 

δύσκολο για αυτούς χωρίς εκπαίδευση. Δηλαδή πιστεύω θα πρέπει να υπάρχουν 

κάποια πιστοποιητικά,  κάποια εκπαίδευση στους επαγγελματίες τα οποία θα τους 

βοηθήσουν να έχουν μία εικόνα πριν να ξεκινήσουν να την εφαρμόζουν στο πεδίο. 

Έστω και μία απλή εφαρμογή που θα έχουν κάνει στη πράξη, θα τους είναι πολύ 

χρήσιμη όταν βρεθούν να αξιοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες. Και θα μπορούσε να 

γίνει είτε πανεπιστημιακά να πάρουν κάποια μαθήματα που θα τους οδηγήσουν σε 

κάποιο δίπλωμα εξειδίκευσης είτε από τις ίδιες τις εταιρείες που έχουν την τεχνολογία 

αυτή να οργανώσουν κάποια σεμινάρια. Άκουγα πρόσφατα εδώ (Φλώριντα, ΗΠΑ) 

στο αντίστοιχο Υπουργείο Μεταφορών με τους μηχανικούς που οργάνωναν 
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σεμινάρια για εκπαίδευση σε drones. Κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για να 

ξέρουν ήδη το πώς θα  χρησιμοποιήσουν αυτά τα οφέλη της τεχνολογίας και μετά θα 

τους είναι πολύ πιο απλή η μετάβαση. Είναι βασικό πιστεύω αυτό. Οι καινούργιοι 

μηχανικοί που πιστεύω έχουν δει ήδη και χρησιμοποιούν αντίστοιχες τεχνολογίες θα 

μπορούσαν και εκείνοι να βοηθήσουν στα σεμινάρια αυτά. Η καινούργια γενιά των 

μηχανικών να βοηθήσει τους παλιότερους σε αντίστοιχα σεμινάρια. Ένα άλλο που 

έχω δει περισσότερο στον τομέα τον βιομηχανικό χρησιμοποιούν Hololens της 

Microsoft (συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας) για να βοηθήσουν τους 

μηχανικούς στο πεδίο να γίνουν εκπαιδευτές στο πως θα χρησιμοποιήσουν για 

παράδειγμα διάφορες μηχανές». 

Τέλος καλές πρακτικές και κατευθύνσεις που δίνονται σε εταιρείες/μηχανικούς για την 

υιοθέτηση των DTs στα τεχνικά έργα τόσο από άποψη εκπαίδευσης αλλά και 

κουλτούρας, νοοτροπίας είναι οι εξής: 

BI: «Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι αυτή που δίνω και στους φοιτητές μας, 

ότι τα επαγγέλματα του πολιτικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού σε μεγάλο βαθμό όχι 

απλά δεν είναι επαγγέλματα του μέλλοντος δεν είναι καν επαγγέλματα του παρόντος. 

Σε κατασκευαστικές εταιρείες σήμερα στην Αγγλία οι πιο περιζήτητες δουλειές δεν 

είναι αυτές με πτυχίο πολιτικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού. Είναι δουλειές με πτυχίο 

της επιστήμης και της μηχανικής των υπολογιστών και ο συνδυασμός αυτών των δύο 

περιοχών είναι η συμβουλή που δίνω σε όλους». 

ΠΒ: «Συναντώ στην καθημερινή μου επικοινωνία με συναδέλφους διάφορες 

πρακτικές οι οποίες μας δείχνουν ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω εμείς  οι μηχανικοί όσον 

αφορά τον τρόπο που εργαζόμαστε και τις πρακτικές που εφαρμόζουμε στην 

καθημερινότητα μας. Θεωρώ για παράδειγμα ότι είναι περιττό να εκτυπώνουμε 

αμέτρητα σχέδια στο χαρτί τα οποία πολλές φορές χρειάζεται να τα ξανά τυπώσουμε 

όταν διαπιστώνουμε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, την στιγμή που θα 

μπορούσαμε να έχουμε ψηφιακά το μοντέλο το οποίο θέλουμε να υλοποιήσουμε και 

να παρακολουθούμε δυναμικά τις όποιες αλλαγές προκύπτουν στην διάρκεια της 

κατασκευής. Επίσης αυτό που έχω διαπιστώσει  είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της 

σχεδίασης πραγματοποιείται ακόμα σε 2 διαστάσεις. Ενώ χρησιμοποιούμε 

εφαρμογές που μας δίνουν εργαλεία και διαδικασίες να αναπτύξουμε πολύ εύκολα 

ένα τρισδιάστατο μοντέλο επιμένουμε στη δισδιάστατη σχεδίαση. Μια σημαντική 

λοιπόν αλλαγή που πρέπει να υιοθετήσουμε επίσης οι μηχανικοί γίνεται αναγκαία 

από τον πρώτο κανόνα διαδικασιών των ΒΙΜ, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει όλα να 

είναι 3D (EVERYTHING 3D) για να μπορέσουμε να μπούμε στην πρακτική των DTs. 
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Είναι νομίζω το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε για να περάσουμε σε αυτή την 

εποχή που επιτάσσει η τεχνολογία της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και να 

μπορέσουμε να πάμε πιο κοντά στα DTs. Επίσης, σημαντική θεωρώ την δημιουργία 

ενός κοινού χώρου εργασίας και συνεργασίας των ομάδων υλοποίησης ενός έργου 

όπου με ένα δανεικό τρόπο και σε πραγματικό χρόνο, θα αναπτύσσεται και θα 

μελετάται το ίδιο μοντέλο της κατασκευής. Δηλαδή δημιουργείται έτσι ένας κοινός 

χώρος εργασίας, στον οποίο οι επιμέρους ομάδες και οι επιμέρους ειδικότητες 

δουλεύουν πάνω στο ίδιο μοντέλο ο καθένας από την μεριά του. Να αναφέρω για 

παράδειγμα στην κατασκευή μίας πολυκατοικίας μπορούν ταυτόχρονα σε ένα κοινό 

μοντέλο και με διαφορετικές εφαρμογές η κάθε ειδικότητα, ο αρχιτέκτονας, ο 

πολιτικός μηχανικός, ο τοπογράφος, ο μηχανολόγος, να δημιουργούν ταυτόχρονα και 

πάνω στο ίδιο μοντέλο το κομμάτι που ο καθένας έχει αναλάβει. Με τον τρόπο αυτό 

έχουμε και οικονομία σε χρόνο αλλά μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει τη δική του 

εφαρμογή γιατί πλέον η διαλειτουργικότητα που προσφέρουν οι εφαρμογές και τα 

κοινά φορμάτ των αρχείων που χρησιμοποιούνται μπορούν να δουλέψουν πάνω σε 

ένα κοινό μοντέλο. Τέλος δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και τη σημασία που θα 

πρέπει να διαδραματίζουν και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, είναι σημαντικός ο ρόλος 

τους στη διαμόρφωση της νέας γενιάς μηχανικών οι οποίοι καλούνται να 

εφαρμόσουν αυτές τις πρακτικές που επιτάσσουν τα μοντέλα των DTs και των 

διαδικασιών ΒΙΜ.   Εντάσσοντας στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα εφαρμογές και 

πρακτικές που απαιτούνται στην υλοποίηση των διαδικασιών αυτών. Είναι σημαντικό 

η επόμενη γενιά των μηχανικών που θα αναλάβει την ανάπτυξη και τη διαχείριση των 

υποδομών μας να μπορούν να εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές στην μελέτη και 

την εφαρμογή των έργων τους. Γενικότερα θα έλεγα ότι είναι σημαντικό η δική μας 

γενιά να παίξει ένα ρόλο ας το πούμε σαν να αποτελέσουμε παράδειγμα για τις 

επόμενες γενιές  ώστε  να χτίσουμε εμείς αυτά τα DTs. Είναι μία τεχνολογία που θα 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 4ετία που διανύουμε και νομίζω ότι αυτή η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας του 5G, τα νέα συστήματα, τα ΙοΤ θα αποτελέσουν 

σημαντικά στοιχεία των DTs οπότε έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σημαντικό ρόλο 

στην δημιουργίας αυτής της τεχνοτροπίας που θα δημιουργηθεί στις κατασκευές στο 

άμεσο μέλλον». 

ΓΓ: «Η δυνατότητα κοινής χρήσης, πρόσβασης και συνδυασμού ψηφιακών 

δεδομένων κατασκευής σε διαφορετικές μορφές σε διάφορες πλατφόρμες βοηθά 

στην επίλυση κοινών προβλημάτων που εντοπίζονται σε κατασκευαστικά έργα. 

Ωστόσο, η απώλεια δεδομένων ή η έλλειψη διαλειτουργικότητας μπορεί να είναι 

καταστροφική για την επιτυχία του έργου. Οι εταιρίες και μηχανικοί οφείλουν να 
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στοχεύουν σε τεχνολογίες και ψηφιακά μοντέλα που βασίζονται σε ανοιχτές τυπικές 

μορφές, όπως το IFC. Επιπλέον, η υψηλή διασπορά του κατασκευαστικού τομέα, 

στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, θα μπορούσε να επωφεληθεί άμεσα από τη 

χρήση τεχνολογιών που βασίζονται σε open BIM και άλλα αρχεία ανοιχτής ψηφιακής 

μορφής, επιτρέποντας την πρόσβαση σε ψηφιακά δεδομένα χωρίς να απαιτείται 

επένδυση σε εμπορικά προϊόντα (π.χ. Autodesk Revit, ArchiCAD Graphis oft, κλπ.)». 

5.3 Σχολιασμός Συνεντεύξεων 
 

Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιηθήκαν και παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα φώτισαν περιοχές της εφαρμοσιμότητας  των DTs στη διαχείριση τεχνικών 

έργων και κυρίως της συμβολής αυτής της τεχνολογίας στο CM. Τόσο ακαδημαϊκά 

όσο και από τη σκοπιά των εταιρειών στον κλάδο των τεχνικών έργων αντλούνται 

πληροφορίες από τις οποίες προκύπτουν συμπεράσματα και ενδείξεις για το μέλλον 

της διαχείρισης των κατασκευών και του ψηφιακού μετασχηματισμού τους. 

Οι πρακτικές των ΒΙΜ και DTs είναι εφαρμόσιμες σε όλα τα είδη τεχνικών έργων. 

Είναι λοιπόν δυνατό, να δημιουργηθεί το DT τόσο μίας βιομηχανικής εγκατάστασης 

όσο και ενός κτιρίου, ενός αιολικού πάρκου, μίας γέφυρας, ενός αυτοκινητόδρομου 

κ.τ.λ. Τα βασικά οφέλη από την υιοθέτηση της αναδυόμενης αυτής τεχνολογίας, είναι 

η εξοικονόμηση πόρων. Εάν μάλιστα τα DTs ακολουθήσουν την τάση της 

εξοικονόμησης του ΒΙΜ, η οποία επίσημα στα τεχνικά έργα είναι της τάξης του 10% 

τότε η εικόνα για δυναμικότερη εξοικονόμηση είναι εφικτή και ειδικά με δεδομένο ότι ο 

όγκος των πληροφοριών (των DTs) προς αξιοποίηση είναι πολύ μεγαλύτερος. 

Ακόμη, ο όγκος των πληροφοριών και η εύκολη πρόσβαση τους, δίνει σημαντικό 

πλεονέκτημα στη συντήρηση ενός τεχνικού έργου (φάση λειτουργίας έργου) αλλά και 

στην ορθότερη διαχείριση του σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις της ζωής του. Στην 

πραγματικότητα, αυτές οι πληροφορίες δημιουργούν «ιστορικό» στα κατασκευαστικά 

έργα και πολύ πιο άμεσα μπορεί να εντοπιστεί μία πιθανή αστοχία για την 

αντιμετώπιση της οποίας λαμβάνονται γρηγορότερα μέτρα. Αυτά απορρέουν από την 

απεικόνιση του έργου. Πιο συγκεκριμένα το «ιστορικό» εκτός από ενέργειες 

συντήρησης μπορεί να αξιοποιηθεί:  

(α) στη φάση κατασκευής κατά την οποία τμηματικά ολοκληρώνονται κάποιες 

εργασίες (βλ. θεωρητικό κομμάτι αλληλουχίας εργασιών στην ενότητα 2.7 

πρόγραμμα εργασιών) ενώ ταυτόχρονα συλλέγονται δεδομένα και άρα προκύπτουν 

νέες πληροφορίες από το DT οι οποίες μπορεί να διαφοροποιούν την κατασκευή του 
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τεχνικού έργου (αλλαγή κατασκευαστικής μεθόδου ή ανάγκη αλλαγής κάποιου υλικού 

που φυσικά αλλάζει και τον αρχικό σχεδιασμό). 

 (β) μελλοντικά σε όλες τις φάσεις ενός τεχνικού έργου με κοινά χαρακτηριστικά με το 

έργο από το οποίο πηγάζει το ιστορικό (οι πληροφορίες). Σε αυτή τη περίπτωση 

τόσο στον σχεδιασμό και τις κατασκευαστικές προσεγγίσεις όσο και στη συντήρηση 

υπάρχει ένα υπόβαθρο με πληροφορίες από το «έργο αναφοράς» στο οποίο είχε 

δημιουργηθεί το DT του και το οποίο έχει κοινά χαρακτηριστικά με το υπό ανάπτυξη 

έργο. 

Η ανάδειξη όλων των οφελών των πρακτικών των DTs έχει ως πρωταρχικό στόχο 

την προβολή πιθανών κινήτρων υιοθέτησης της τεχνολογίας από τα ενδιαφερόμενα 

μέρη κάθε τεχνικού έργου. Στην παρούσα εργασία και ειδικότερα με τις 

πραγματοποιηθείσες συνεντεύξεις τα οφέλη παρουσιάζονται και σε συνάρτηση με το 

ενδιαφέρον που θα προκαλούσαν σε κατασκευαστικές εταιρείες τεχνικών έργων και 

τον Κ.τ.Ε. Συμπληρωματικά των προτερημάτων της τεχνολογίας που έχουν ήδη 

αναφερθεί, ιδιαίτερη σημασία για τους μηχανικούς και τον Κ.τ.Ε έχει και ο 

συντονισμός των ομάδων που συντελούν στην διεκπεραίωση του έργου. Το γεγονός 

ότι όλες οι ομάδες μελέτης δουλεύουν σε ένα κοινό μοντέλο και έχουν κοινή 

πρόσβαση σε αυτό συμβάλλει σημαντικά στην οργάνωση και την υλοποίηση του 

έργου. Η ενημέρωση του ψηφιακού μοντέλου του έργου από το PT γίνεται χωρίς 

χρόνο-καθυστερήσεις και οι πληροφορίες μοιράζονται σε κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα 

αυτόματα. Σημειώνεται ότι αυτές οι πληροφορίες προκύπτουν σε κάθε φάση του 

κύκλου ζωής του τεχνικού έργου καθώς προκύπτουν από επεξεργασία δεδομένων 

που φτάνουν στο DT με ΙοΤ εφαρμογές από το ξεκίνημα του έργου, την ολοκλήρωση 

της κατασκευής και παράδοσης του (ενδιαφέρον για ομάδα έργου, ανάδοχο, Κ.τ.Ε..) 

μέχρι και τη φάση λειτουργίας (ενδιαφέρον για πελάτες, ομάδα συντήρησης έργου). 

Τέλος, εκτός από την τήρηση του χρονοδιαγράμματος ενός έργου με τη ταυτόχρονη 

κατά το δυνατόν εξοικονόμηση πόρων, σημασία ειδικά για τον Κ.τ.Ε έχει η 

εξασφάλιση της ποιότητας του παραδοτέου έργου. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται 

ότι ανάμεσα στις πληροφορίες που παρέχουν τα DTs  καταγράφονται και οι τεχνικές 

προδιαγραφές. Η συμμόρφωση με αυτές λοιπόν είναι πιθανότερη καθώς αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνολογίας με την οποία θα αναπτύσσεται το τεχνικό 

έργο. 

Αναφορικά με το όφελος της εξοικονόμησης πόρων, εστιάζοντας στους χρηματικούς 

πόρους, υποστηρίζεται ότι το κέρδος από την υιοθέτηση των DTs στα τεχνικά έργα 

είναι μεγαλύτερο από το κόστος της ανάπτυξης τους. Όπως έχει ήδη αναπτυχθεί στο 
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τέταρτο κεφάλαιο που εξηγεί βασικές αρχές της τεχνολογίας στα τεχνικά έργα, 

απαιτούνται συσκευές αποτύπωσης και καταγραφής δεδομένων οι οποίες για ένα 

μεγάλο έργο μπορεί να αποτελούν ένα επιπλέον κόστος. Από την έρευνα αυτού του 

κεφαλαίου  υποστηρίζεται ότι το κόστος αυτό αποσβήνει και το κέρδος είναι 

σημαντικά μεγαλύτερο. Μάλιστα, οι ομιλητές δεν προσδιόρισαν αυτά τα κόστη 

ποσοτικά (πχ ποσοστιαίο κέρδος) αλλά ποιοτικά και συγκριτικά με την εξοικονόμηση 

10% του ΒΙΜ. 

Ωστόσο, προβληματίζει η εφαρμογή αυτών των πρακτικών λαμβάνοντας υπόψη 

οικονομικά κριτήρια και από μία ακόμη οπτική αυτή της καταλληλότητας να 

εφαρμοστεί σε κάθε κλίμακα έργου. Ακόμη και αν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 

DT κάθε τεχνικού έργου προκύπτει προβληματισμός για την καθολική 

εφαρμοσιμότητα ανεξάρτητα του μεγέθους του. Από τις συνεντεύξεις που 

πραγματοποιήθηκαν προέκυψε παραδοχή ότι ενδεχομένως η δημιουργία του DT 

ενός μικρού τεχνικού έργου να μην αποτελεί βιώσιμη οικονομικά λύση για την 

κατασκευή του στον πραγματικό κόσμο. Το κόστος ανάπτυξης της τεχνολογίας σε 

αντιπαραβολή με τον προϋπολογισμό της μικρής σε μέγεθος κατασκευής δεν 

αποτελεί κίνητρο υιοθέτησης των DTs. Έτσι, η κλίμακα του έργου αποτελεί 

ανατρεπτικό παράγοντα και εμπόδιο για τις εν λόγω πρακτικές. Αν και δεν υπάρχουν 

επίσημα και ακριβή αποτελέσματα από κάποια μελέτη, φαίνεται χρησιμότερη η 

τεχνολογία για παράδειγμα στη κατασκευή ενός φράγματος από την ανακαίνιση ενός 

διαμερίσματος ή την κατασκευή ενός μικρού οικοδομήματος.  Το αυξημένο κόστος 

των συσκευών καταγραφής των δεδομένων στο εργοτάξιο μίας μικρής οικίας μπορεί 

να αυξήσει σημαντικά το τελικό κόστος της αλλά και να αυξήσει το χρόνο 

ολοκλήρωσης της (σκανάρισμα στοιχείων οικίας, επεξεργασία δεδομένων κλπ).  

Σχετικά με το μέγεθος των έργων εξετάζεται και η περίπτωση της ουσιαστικής 

ανάγκης δημιουργίας τους. Πολλές φορές σχεδιάζονται έργα με υψηλούς 

προϋπολογισμούς χωρίς να συνυπολογίζεται η αποτελεσματικότητα τους και η 

παραγωγικότητα τους αλλά η αρχιτεκτονική τους καλαισθησία. Η δημιουργία 

μοναδικών έργων αυτής της φιλοσοφίας έχει ως αποτέλεσμα την αυξητική τάση 

πόρων και την ανάγκη μεγάλων οικονομικών προϋπολογισμών. Αυτά τα στοιχεία της 

μοναδικότητας και της πολυπλοκότητας όπως έχουν αναλυθεί και στο δεύτερο 

κεφάλαιο απαιτούν μεγαλύτερη υποστήριξη από το CM. Μάλιστα, λαμβάνοντας 

υπόψη τη δυνατότητα που δίνει η τεχνολογία των DTs να αξιοποιεί πληροφορίες από 

προηγούμενα έργα σε επόμενα (μελλοντική αξιοποίηση από «ιστορικό» ενός 

τεχνικού έργου), όπως έχει ήδη αναφερθεί, θα μπορούσε να αποδομήσει τη 

κουλτούρα των μοναδικών έργων ώστε να δημιουργούνται νέα έργα με κοινά 
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χαρακτηριστικά το κόστος των οποίων να είναι αρκετά μικρό αφού ήδη υπάρχουν 

πληροφορίες για αυτά. Ή διαφορετικά στο παράδειγμα των κατοικιών θα μπορούσαν 

να αναπτύσσονται πρότυπα σπίτια, προκατασκευασμένα, με ποιοτική εγγύηση από 

την εταιρεία κατασκευής τους που θα έχουν προκύψει από τη μελέτη ενός DT όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο dr. Brilakis.    

Γίνεται αντιληπτό ότι εκτός από τα οφέλη με τη δημιουργία DTs τεχνικών έργων είναι 

απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη από τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία είναι 

βασικός συνδετικός κρίκος της διαχείρισης τεχνικών έργων, πιθανά εμπόδια και 

προβληματισμοί. Ένα ακόμη ζήτημα το οποίο αναζητά αντιμετώπιση είναι η 

εκπαίδευση των μηχανικών και των εταιρειών για να μπορούν να υποστηρίξουν τα 

DTs των τεχνικών έργων τους σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τους. Στο σύνολο τους οι 

εν λόγω επαγγελματίες δεν είναι εξοικειωμένοι με προηγμένες τεχνολογίες ειδικά 

στην Ελλάδα όπως αναφέρουν dr. Agapaki και κ. Πρασσάς. Η ανάγκη να 

διαχειριστούν «έξυπνες» συσκευές στο πεδίο και πληροφορίες παραγόμενες από 

«έξυπνα» συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (ΑΙ τεχνικές, μηχανική μάθηση κλπ, 

όπως έχουν αναλυθεί στο τέταρτο κεφάλαιο) μπορεί να προκαλέσουν πίεση και 

αναποτελεσματικότητα από μηχανικούς που έχουν θεμελιώσει την εμπειρία τους σε 

πιο συμβατικές μεθόδους (εκτυπωμένα σχέδια δύο διαστάσεων, χρήση οργάνων 

όπως μετροταινίες και γεωδαιτικοί σταθμοί αντί των drones, των laserscanners κα). 

Ως εκ τούτου ο προβληματισμός της εκπαίδευσης σε νέα συστήματα τεχνολογίας 

όπως επιτάσσει η νέα εποχή του Construction 4.0, είναι υπό εξέταση και φέρει 

προτάσεις που στοχεύουν σε απόκτηση νέων γνώσεων. Κάποιες προτάσεις που 

δόθηκαν για τους ήδη διαμορφωμένους (εν ενεργεία) μηχανικούς αλλά και τους 

νεότερους είναι οι εξής:  

- λύση από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Για παράδειγμα η dr. Agapaki αναφέρει ότι θα 

μπορούσαν τα πανεπιστήμια να παρέχουν κάποιο δίπλωμα εξειδίκευσης ή να 

συμπεριλαμβάνουν ανάλογα μαθήματα ψηφιακού μετασχηματισμού των τεχνικών 

έργων στα προγράμματα των σπουδών τους. 

- λύση από το εργασιακό περιβάλλον των μηχανικών. Η dr. Agapaki υποστηρίζει ότι 

θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό να διεξάγονται σεμινάρια επιμόρφωσης στους 

εργαζόμενους των ομάδων των τεχνικών έργων σε θέματα που θα αφορούσαν την 

δημιουργία DTs. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να διεξάγουν σεμινάρια για το πώς 

θα διαχειρίζονται οι μηχανικοί πεδίου τα drones από τα οποία  αντλούνται 

καθοριστικά για την εφαρμογή της τεχνολογίας δεδομένα. Ο κ. Γιαννάκης 

συμπληρώνει την ανάγκη το εργασιακό περιβάλλον να επενδύει σε ψηφιακά μοντέλα 
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και τεχνολογίες ανοιχτής μορφής αρχείου (open standar formats) και άλλα αρχεία 

ανοιχτής ψηφιακής μορφής. 

- η νέα γενιά μηχανικών στο προσκήνιο. Οι dr. Agapaki και κ.Πρασσάς προτείνουν οι 

νέοι ηλικιακά μηχανικοί όντας σαφέστατα πιο εξοικειωμένοι με νέες τεχνολογίες 

μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στους μεγαλύτερους. Ο συνδυασμός της 

τεχνολογικής ευχέρειας των νέων με την πάντα χρήσιμη εμπειρία των παλαιότερων  

μπορεί να οδηγήσει σε μία ιδανική διαχείριση του τεχνικού έργου. Τα παραπάνω 

είναι αρκετά για δώσουν κάποιες βασικές κατευθύνσεις σε εταιρείες και μηχανικούς  

για την υιοθέτηση DTs στις κατασκευές τους.  

- Από τον dr. Brilakis για τους νέους με στόχο την απασχόληση τους στο τομέα της 

μηχανικής (engineering) προτείνεται η στροφή σε σπουδές που να επικεντρώνονται 

συνδυαστικά και στην πτυχή της επιστήμης των υπολογιστών.  

Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν αποσαφηνίζουν επίσης πτυχές της σχέσης 

ΒΙΜ και DTs συμπληρωματικά της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του τέταρτου 

κεφαλαίου. Το κοινό στοιχείο των δύο τεχνολογιών είναι το κομμάτι της απεικόνισης 

και από αυτή την οπτική θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι τα DTs αποτελούν 

επέκταση του BIM. Βέβαια με μία πιο ολιστική προσέγγιση γίνεται αντιληπτό ότι τα 

DTs είναι πολύ περισσότερα από μία απλή επέκταση του ΒΙΜ. Στον κλάδο των 

τεχνικών έργων στην Ελλάδα η εφαρμογή του ΒΙΜ είναι σε εμβρυικό στάδιο. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την επιφύλαξη των dr.Brilakis, dr.Agapaki και κ.Πρασσά με το να 

επηρεάζει την υιοθέτηση των DTs δεδομένου ότι δεν είναι οικείο καν το ΒΙΜ. Φυσικά 

δεν αποκλείεται να υιοθετηθεί στα τεχνικά έργα της Ελλάδας η τεχνολογία των DTs 

πριν την καθολική εφαρμογή του ΒΙΜ εφόσον υπάρξει η ανάλογη εκπαιδευτική 

υποστήριξη σε μηχανικούς και εταιρείες. Απαιτείται να γίνουν αρκετά βήματα για να 

επιτευχθεί αξιοσημείωτη εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών όπως να αποτελέσει 

βασική υποχρέωση από τον Κ.τ.Ε η ανάπτυξη τους νομοθετικά όπως γίνεται στο 

εξωτερικό με το ΒΙΜ.  

Επιπλέον τίθεται το επιστημονικό ζήτημα για την αξιοποίηση του δικτύου CLOI 

καθολικά σε όλα τα είδη τεχνικών έργων. Έχει ήδη αναλυθεί η προσέγγιση του στη 

αρχή του παρόντος κεφαλαίου, ως εργαλείο δημιουργίας DT βιομηχανικής 

εγκατάστασης με αποτελέσματα  ενθαρρυντικά (έχει αξιοποιηθεί από την εταιρεία ptc 

η οποία έχει αναπτύξει λογισμικό με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα) αλλά ακριβώς για 

αυτού του είδους εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον dr. Brilakis η μέθοδος αυτή που 

στηρίζεται στην σχηματική τμηματοποίηση του υπό εξέταση έργου δεν κρίνεται 

σκόπιμο να εφαρμοστεί σε γραμμικά έργα παρά μόνο σε βιομηχανικές 
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εγκαταστάσεις. Η dr. Agapaki αναφέρει ότι η λογική του CLOI δικτύου μπορεί να 

εφαρμοστεί με άλλη προσέγγιση σε άλλα τεχνικά έργα όπως οδοποιία και γέφυρες 

που είναι γραμμικά έργα, και όχι με την σημερινή υπόσταση του η οποία στηρίζει πιο 

περίπλοκα περιβάλλοντα. (Η συγκεκριμένη ανάπτυξη θέματος για το δίκτυο CLOI 

στη παρούσα εργασία τέθηκε ώστε να εξεταστεί το εργαλείο της σχηματικής 

τμηματοποίησης για τη δημιουργία DTs στη διαχείριση τεχνικών έργων. Δεδομένου 

ότι η απόκριση των συνεντευξιαζόμενων δεν ήταν θετική δεν αναλύεται η εν λόγω 

έρευνα περισσότερο). 

Τέλος, το CM εκτιμάται ότι θα αλλάξει ριζικά όσο η τεχνολογία των DTs γίνεται πιο 

διαδεδομένη επιτυγχάνοντας σταδιακά βήματα προς τη δημιουργία «εργοστασίων» 

ελέγχου (control factory) του DT. Η προσδοκία ότι θα αυτοματοποιηθούν διαδικασίες 

θα έχει ως αποτέλεσμα τα τεχνικά έργα να ξεκινούν από τη φάση σχεδιασμού και να 

υλοποιούνται με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και απαιτήσεις χωρίς να 

απαιτούνται οι ίδιοι ποσοτικά ανθρώπινοι πόροι και επομένως το εργοτάξιο να μην 

αποτελεί πεδίο ανάγκης για διαχείριση. Σε αυτή τη περίπτωση ίσως μελλοντικά 

απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα όχι η καλύτερη διαχείριση του έργου στο 

εργοτάξιο αλλά η καλύτερη διαχείριση στην λειτουργία του «εργοστασίου» του DT 

(factory management). Έτσι, οι διαδικασίες γύρω από την υλοποίηση τεχνικών έργων 

ενδεχομένως να αλλάξουν σε σχέση με το σήμερα καθώς συμπληρώνεται και μία 

ακόμη γνωστική περιοχή στη διαχείριση τεχνικών έργων. 

5.4 Σύνοψη κεφαλαίου 
 

Με την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων προέκυψαν πληροφορίες για την 

δημιουργία DTs στα τεχνικά έργα και την συμβολή τους στη ορθότερη διαχείριση σε 

όλη τη ζωή τους. Εκτός από τα οφέλη της αναδυόμενης αυτής τεχνολογίας ψηφιακού 

μετασχηματισμού των τεχνικών έργων προσδιορίστηκαν πιθανά εμπόδια καθώς και 

λύσεις για να ξεπεραστούν ενώ ταυτόχρονα δόθηκαν χρήσιμες κατευθύνσεις σε 

μηχανικούς και εταιρείες για να υιοθετήσουν DTs. 

  



Διερεύνηση της εφαρμογής των ψηφιακών διδύμων στη διαχείριση τεχνικών έργων   

 

Τριάδα Δίπλα 
Ιανουάριος 2022 97 

6. Κεφάλαιο- Συμπεράσματα  
 

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα βασικά σημεία και τα συμπεράσματα της 

παρούσας διπλωματικής.  

6.1 Σύνοψη εργασίας 
 

Η εφαρμογή των DTs έχει δοκιμαστεί και καθιερωθεί με πλεονεκτήματα εδώ και 

αρκετό διάστημα σε διάφορους κλάδους όπως της βιομηχανίας (εξοικονόμηση 

πόρων, καλύτερη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, αποφυγή προβλημάτων σε 

γραμμές παραγωγής κα). Το γεγονός αυτό δίνει το έναυσμα και στον κλάδο των 

τεχνικών έργων και πιο συγκεκριμένα της διαχείρισης τους να πάρει τη σκυτάλη και 

με εργαλείο τα DTs να κερδίσει ανάλογα οφέλη όπως η εξοικονόμηση πόρων και η 

εξασφάλιση ποιότητας. 

Η διερεύνηση της εφαρμοσιμότητας των DTs στη διαχείριση τεχνικών έργων 

πραγματοποιήθηκε με την αξιοποίηση της βιβλιογραφίας σε αυτή τη θεματική 

περιοχή. Ωστόσο, καθώς υπήρξε δυσκολία με την βιβλιογραφική ανασκόπηση να 

επιτευχθεί ο στόχος της εργασίας διεξήχθησαν συνεντεύξεις από τον χώρο της 

έρευνας και της επαγγελματικής δραστηριοποίησης στα DTs τεχνικών έργων. Από τη 

διερεύνηση αυτή προέκυψε ο προσδιορισμός οφελών που αναλύονται στα 

προηγούμενα κεφάλαια ενώ τα όποια εμπόδια εμφανίζονται, παρουσιάζονται με 

ανάλογες πιθανές λύσεις και τρόπους αντιμετώπισης. 

6.2 Συμπεράσματα  
 

Σε αυτή την ενότητα γίνεται αναφορά των συμπερασμάτων όλων των προηγούμενων 

κεφαλαίων της παρούσας εργασίας και συνοψίζονται ως εξής: 

 η Διαχείριση των τεχνικών έργων ακολουθεί ροπή προς την ψηφιοποίηση των 

διαδικασιών και λειτουργιών κάθε θεματικής περιοχής της. Η Διαχείριση των 

τεχνικών έργων περνά στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού της 

ακολουθώντας την τάση της εποχής Industry 4.0 και την  τελευταία ανάπτυξη που 

συντελείτε στην ψηφιοποίηση των κρατικών υπηρεσιών και στην ανάπτυξη των 

πληροφοριακών συστημάτων της ελληνικής επικράτειας. Η εποχή αυτή 

βιβλιογραφικά αποτυπώνεται ως Construction 4.0 και βασίζεται στα CPS 

(συμπεριλαμβάνονται τα DTs). 

 

 Η εφαρμογή των DTs έχει δοκιμαστεί και καθιερωθεί σε διάφορους τομείς της 

κοινωνίας και της οικονομίας όπως η ιατρική, η βιομηχανία και η δημιουργία 
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«έξυπνων» πόλεων (εξεταζόμενη βιβλιογραφία). Όλο και περισσότερες 

επιχειρήσεις, δομές και κοινωνίες παρακολουθούν  τη λειτουργία τους καθώς και 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο (διαχείριση 

τους) δημιουργώντας το DT τους, από το οποίο προκύπτει ένα ψηφιακό 

αντίστοιχο με ανάλογο όγκο πληροφοριών. Αυτό αποτέλεσε έναυσμα παραγωγής 

ερευνητικού υλικού για την αξιοποίηση των DTs στη διαχείριση τεχνικών έργων. 

 
 Η υιοθέτηση της τεχνολογίας των DTs στη περιοχή των τεχνικών έργων είναι σε 

πρώιμο στάδιο (βιβλιογραφία συναντάται κυρίως από το 2019 μέχρι και το 2021) 

και έχουν γίνει εφαρμογές σε έργα του εξωτερικού κυρίως σε γέφυρες και 

αυτοκινητόδρομους τα οποία μάλιστα αποτελούν γραμμικά έργα. Συμπεράσματα 

που προέκυψαν από τις εταιρείες και τους δημόσιους οργανισμούς που 

αποτέλεσαν ενδιαφερόμενα μέρη για αυτά τα έργα είναι για παράδειγμα 

πλεονεκτήματα: α)στην αντικατάσταση της Γέφυρας Oregon- Washington, USA  

στη φάση σχεδιασμού (αξιοποίηση αισθητήρων και ΙοΤ εφαρμογών στην 

τοποθεσία της νέας κατασκευής) και κατασκευής και αφορούν τον ενισχυμένο 

σχεδιασμό και τη ποιότητα κατασκευής καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση 

δεδομένων του κύκλου ζωής της γέφυρας (ανοιχτά πρότυπα), β)στο Αιολικό 

πάρκο στην Changwon, S.Korea στη φάση λειτουργίας για καλύτερη απόδοση 

ανεμογεννητριών και εντοπισμό πιθανής βλάβης τους ή αστοχίας της υποδομής 

(μείωση λειτουργικού κόστους). 

 

 Το ΒΙΜ και οι ΙοΤ εφαρμογές προσφέρουν υποστήριξη και νέες δυνατότητες στην 

ανάπτυξη και ευρεία υιοθέτηση των DTs στα τεχνικά έργα. Μάλιστα τα  DTs από 

άποψη απεικόνισης αποτελούν μία επέκταση του  ΒΙΜ. Με μία σφαιρική 

σύγκριση τα DTs παρέχουν ένα όγκο πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για τα 

τεχνικά έργα ακόμα και στη φάση λειτουργίας τους με ένα κοινό λογισμικό. 

 
 Τα DTs αποτελούν μία τεχνολογία η οποία μπορεί να αλλάξει την εικόνα στην 

διαχείριση των τεχνικών έργων εισάγοντας σε αυτή νέα θεματική περιοχή. Με τις 

αυτοματοποιήσεις που επιτυγχάνονται και αναμένονται τα επόμενα χρόνια να 

πραγματοποιηθούν στα εργοτάξια των έργων φαίνεται η τάση το μεγαλύτερο 

ποσοστό εργασιών να μην αφορά μελλοντικά το πεδίο αλλά τη διαχείριση του 

όγκου πληροφοριών που παράγει το DT στο «εργοστάσιο πληροφορίας» το 

οποίο έχει ζωή ανάλογη με το DT. Όσο συλλέγονται δεδομένα από το PT τόσο θα 

προκύπτουν πληροφορίες από το DT. Οι διαδικασίες του ελέγχου του 

εργοστασίου (control factory) θα επηρεάζουν τις φάσεις σχεδιασμού, κατασκευής 
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και συντήρησης του τεχνικού έργου καθώς μέσω αυτών των διαδικασιών του DT 

ο μηχανικός θα επέμβει και θα ανατροφοδοτήσει το PT με τις πληροφορίες.  

 
 Τα οφέλη της εφαρμογής των DTs στο CM παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο 

τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας και συνοπτικά παρουσιάζονται τα 

εξής: α) αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινων πόρων (μηχανικοί, τεχνίτες, 

εργάτες και άλλα συνεργεία εργοταξίου), β) καλύτερη διαχείριση εφοδιαστικής 

αλυσίδας δομικών και άλλων υλικών του τεχνικού έργου, γ) εξοικονόμηση 

χρηματικών πόρων, δ) πρόβλεψη αστοχιών στη φάση κατασκευής και 

λειτουργίας του έργου, ε) τήρηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης εργασιών 

(φάση κατασκευής). Μάλιστα, το προτέρημα της εξοικονόμησης πόρων και της 

καλύτερης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας ενός εργοταξίου αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο συνυπολογίζοντας τις αυξητικές ανατιμήσεις των οικοδομικών 

υλικών τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο 

γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων- κατοικιών παρουσίασε 

αύξηση 4,6% τον Αύγουστο 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 

Αυγούστου 2020, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των 

αντίστοιχων δεικτών το 2020 με το 2019.  

 
 Παρατηρούνται εμπόδια της ανάπτυξης DTs στο CM τα οποία αναλύονται μέσω 

των συνεντεύξεων και επικεντρώνονται κυρίως στην έλλειψη εξοικείωσης των 

μηχανικών με τα DTs αλλά και σε οικονομικά κριτήρια όπως η διερεύνηση της 

εφαρμογής της τεχνολογίας σε όλα τα έργα καθολικά ανεξαρτήτου μεγέθους ως 

βιώσιμη οικονομικά πρακτική. Άλλο εμπόδιο που μάλιστα επηρεάζει τη 

παρακολούθηση των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του τεχνικού έργου 

είναι η υποστήριξη των ΙοΤ εφαρμογών (συνιστώσα του DT) από το διαδίκτυο. 

Για παράδειγμα πως θα μπορούσε να επιτευχθεί συνεχής σύνδεση του ΡΤ ενός 

αιολικού πάρκου που βρίσκεται σε τοποθεσία περιορισμένης συνδεσιμότητας με 

το διαδίκτυο και άρα με το DT του. 

 

 Τα προαναφερθέντα εμπόδια δεν είναι ανυπέρβλητα σύμφωνα με προτάσεις που 

παρουσιάστηκαν στις συνεντεύξεις του πέμπτου κεφαλαίου. Στο κομμάτι της 

εκπαίδευσης μπορούν να δοθούν λύσεις στην κατεύθυνση της εξοικείωσης των 

ενδιαφερόμενων των τεχνικών έργων με τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού 

και σύγχρονων υπολογιστικών εφαρμογών (ΙοΤ, ΑΙ & ML τεχνικές). Στη συνέχεια, 

τα οικονομικά κριτήρια εφαρμογής των DTs δεν θα αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα εφόσον δημιουργηθεί σχετική οικονομία κλίμακας. Αυτή είναι εφικτή 
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με την δοκιμή case studies (μελέτες περίπτωσης) σε τεχνικά έργα με τέτοιο 

τρόπο ώστε να προσδιοριστεί α)το ποσοστιαίο κέρδος εφαρμογής DTs και β)η 

οικονομική καταλληλότητα εφαρμογής των DTs σε σχέση με το μέγεθος των 

έργων. Συνεπάγεται η επίδραση των DTs λοιπόν στη διαχείριση τεχνικών έργων 

δεδομένου ότι η διαχείριση του κόστους αποτελεί γνωστική της περιοχή. 

 

 Το γεγονός είναι ότι για να αλλάξει το σκηνικό στη διαχείριση τεχνικών έργων με 

την εισαγωγή DTs, οι γενιές μηχανικών που ήδη δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά πρέπει να αποτελέσουν πρόδρομο για τα DTs ώστε πράγματι οι 

αλλαγές στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου (συμπεριλαμβανομένης της 

τεχνολογίας της ψηφιακής αδελφοποίησης) να αποτελέσουν σύντομα 

πραγματικότητα. 

6.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
 

Με τη παρούσα εργασία και τη διερεύνηση της εφαρμογής των DTs στη διαχείριση 

τεχνικών έργων αναδείχθηκαν ζητήματα που χρειάζονται αποσαφήνιση ή πιο 

ενδελεχή μελέτη. Ακριβώς αυτά τα σημεία μπορούν να προταθούν για μελλοντική 

έρευνα και παρουσιάζονται ως εξής : 

 Να πραγματοποιηθούν μελέτες περιπτώσεων για την εφαρμογή DTs 

συνυπολογίζοντας οικονομικά κριτήρια σε σχέση με το μέγεθος τεχνικού έργου 

αλλά και σε σχέση με άλλες πρακτικές υλοποίησης τεχνικών έργων.  

 

 Να διερευνηθούν άλλα πιθανά προβλήματα για την δημιουργία DTs όπως η 

συνδεσιμότητα του εργοταξίου και διαδικτύου που έχει ήδη αναφερθεί.  

 

 Να επεκταθεί η δουλειά της παρούσας διπλωματικής με περαιτέρω έρευνα και 

επαφή με μηχανικούς λογισμικού DT ώστε να προσδιοριστούν τεχνικά 

προβλήματα τα οποία ακόμη δεν έχουν εξεταστεί βιβλιογραφικά. 
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