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ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΚΚααιιννοοττοομμίίααςς  ΚΚαατταασσκκεευυώώνν    
ττοουυ  ΕΕ..ΜΜ..ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  

 
 

 Στοιχεία Επικοινωνίας 

 +210-772 1268 / 1271 / 3483 / 3411    +210-772 3781  
 : innovation@view.gr    http://innovation.view.gr 

Διευθυντής :  Πάρις Παντουβάκης, Επικ. Καθητητής ΕΜΠ  
: jpp@central.ntua.gr    http://paris.pantouvakis.gr 

 
 

To Κέντρο Καινοτομίας Κατασκευών (ΚΚΚ) είναι μια Εργαστηριακή Μονάδα Παροχής 
Υπηρεσιών (ΕΜΠΥ) του Ε.Μ.Πολυτεχνείου. Φιλοδοξία του Κέντρου αποτελεί η μελέτη της 
καινοτομίας στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού και ειδικότερα στην κατασκευαστική 
διαδικασία με απώτερο στόχο την παραγωγή ή την υποβοήθηση ανάπτυξης λύσεων που 
θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα εκείνων που τις 
χρησιμοποιούν. 

 
 

  

 
 
 
Σήμερα, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού 
και το Κέντρο εξοπλίζεται με υπολογιστές, περιφερειακά, λογισμικό, χειριστήρια, 
προσομοιωτές και άλλα εργαλεία που θα του επιτρέψουν να παράσχει αξιόπιστες 
υπηρεσίες. Το Κέντρο είναι, επίσης, πιστοποιημένο με ISO 9001:2000 για τις υπηρεσίες 
που παρέχει.  
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Ακόμα, στο Κέντρο εκπονούνται ορισμένες διδακτορικές διατριβές σε θέματα καινοτόμων 
μεθόδων διοίκησης και οργάνωσης τεχνικών έργων, χρονικού προγραμματισμού, τηλε-
παρακολούθησης εργοταξίου, τεχνικών μείωσης της κατασκευαστικής δαπάνης, και 
προσομοίωσης κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.  
 
Ενδεικτικά ο διαθέσιμος εξειδικευμένος εξοπλισμός του Κέντρου παρουσιάζεται στην 
παρακάτω εικόνα. Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός του Κέντρου είναι μοναδικός για τα 
Ελληνικά δεδομένα, τουλάχιστον προς το παρόν. 
 
 

 
 

(α) Πολυμεσικό σύστημα (multimedia) διδασκαλίας χρονικού προγραμματισμού 
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(ζ) Γλώσσα προγραμματισμού για την προσομοίωση της παραγωγικότητας 
κατασκευαστικών δραστηριοτήτων 
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(η) Σύστημα RFID (ραδιοσυχνοτήτων) για εφαρμογή σε εργοταξιακές διατάξεις 
 
 

 
(θ) Εξοπλισμός τηλε-παρακολούθησης εργοταξίου μέσω κάμερας ακριβείας με 

δυνατότητες τηλε-επιμέτρησης 
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(ια) Συστήματα τυποποιημένων εγγράφων για την υποστήριξη παραγωγικών 
διαδικασιών και τη σύνδεση με σύστημα ISO και σύστηματα εκπαίδευσης  

 

 
 

(ιβ) Σύστημα αξιολόγησης διοικητικών ικανοτήτων και καθορισμού προγράμματος 
προσωπικής ανάπτυξης 

 
 

Ενδεικτικός εξοπλισμός του Κέντρου Καινοτομίας Κατασκευών 
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Το Κέντρο διαθέτει ακόμη τα περισσότερα πακέτα λογισμικού της Ελληνικής αγοράς για 
την κοστολόγηση, παρακολούθηση κόστους και χρονικό προγραμματισμό δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων, λογισμικά διαχείρισης κινδύνων, λήψης αποφάσεων κλπ. Είναι, επίσης,  
συνδεμένο με διάφορες βάσεις δεδομένων (νομοθεσία, διεθνή στοιχεία παραγωγικότητας 
κλπ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
 
Το Κέντρο είναι στελεχωμένο με τρία (3) μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ, δύο (2) Επιστημονικούς 
Συνεργάτες.  
 
Το Κέντρο μέσω διαφόρων συμφωνιών και προγραμμάτων συνεργάζεται με τα 
περισσότερα Ελληνικά Πανεπιστήμια καθώς και με τα εργαστήρια Δομικών Μηχανών και 
Διαχείρισης Έργων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου και το εργαστήριο Δομικών Μηχανών και 
Οργάνωσης του Α.Π.Θεσσαλονίκης. Επίσης με διάφορες Ελληνικές κατασκευαστικές 
εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης έργων, προμηθευτές δομικού εξοπλισμού, εκδότες 
κλαδικών περιοδικών και διοργανωτές κλαδικών εκθέσεων. 
 

 
 

Επίδειξη προσομοιωτή εκσκαφέα στην 4η έκθεση METEC (Μαρτ. 2007). 
 
Επίσης, το Κέντρο συνδέεται με περισσότερα από τριάντα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά 
Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Μέσα από το πλέγμα των συνεργασιών του, το 
Κέντρο συμμετέχει σε διάφορες προτάσεις ερευνητικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
Ενδεικτικά, παρουσιάζονται ορισμένες τέτοιες προτάσεις παρακάτω : 
 
(α) Πρόταση EuroProd – Προς τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου παραγωγής των 

έργων στην Ευρώπη. Μετά τις τεχνικές του κρισίμου δρόμου 
και τις λιτές κατασκευές (ριζική καινοτομία). 
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Προϋπολογισμός:  € 27 εκατ. 
Τίτλος:   Ευρωπαϊκό ευκίνητο ολιστικό σύστημα παραγωγής έργων 
Συμμετέχοντες:  25 φορείς από 11 χώρες (Αγγλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, 

Λιθουανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία). 
Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οκτώ (8) διαπρεπή Ευρωπαϊκά 
Πανεπιστήμια.  

Συντονιστής:  H κατασκευαστική & αναπτυξιακή εταιρεία Veidekke ASA της 
Νορβηγίας (οργανισμός 6.500 χιλιάδων εργαζομένων με ετήσιο τζίρο 
περί τα € 2 δισ) 

Σύνοψη :  Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και κυρίως τα Ευρωπαϊκά ναυπηγεία και 
οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην παραγωγή 
έργων βρίσκονται σε καλή θέση σε σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό. 
Αντίθετα, η μαζική παραγωγή «μετακομίζει» στην Άπω Ανατολή 
κυρίως λόγω των υπερβολικά χαμηλών ημερομίσθιων. Η Ευρώπη 
προσανατολίζεται στην ικανοποίηση ειδικών απαιτήσεων πελατών 
μέσω ευέλικτης εξειδίκευσης. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη άλλων 
χωρών και κυρίως της Κίνας αναμένεται να αλλάξει τον διεθνή 
ανταγωνισμό. Σε σχέση με τα παραπάνω είναι σαφές ότι η Ευρώπη 
θα πρέπει να αναπτύξει νέα μοντέλα παραγωγής που θα 
χρησιμοποιούν ως βάση τις ιδέες των λιτών κατασκευών (lean 
construction), της διοίκησης έργων (project management) και της 
ευκίνητης βιομηχανικής παραγωγής (agile production) για την 
παραγωγή ενός νέου βελτιωμένου μοντέλου παραγωγής έργων που 
θα λάβει υπόψη του τις Ευρωπαϊκές πολιτισμικές αντιλήψεις και 
πρακτικές αλλά και τις ανάγκες για αειφορία και προστασία του 
περιβάλλοντος. 

 
 
 
(β) Πρόταση profPM – Επαγγελματική πιστοποίηση διαχειριστών έργων (διοικητική 

καινοτομία)  
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Προϋπολογισμός:  € 200.000. 
Τίτλος:   Επαγγελματική ανέλιξη στη διαχείριση έργων 
Συμμετέχοντες:  Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Α.Π.Θεσσαλονίκης, ΑΤΕΙ Λάρισας, Ελληνικό 

Δίκτυο Διαχειριστών Έργων, Εγνατία Οδός ΑΕ., Έδραση – Χ. 
Ψαλλίδας ΑΤΕ, Bovis-Lend-Lease, ΕΕΤΑΑ ΑΕ, Αναπτυξιακή 
Καρδίτσας ΑΕ, Έργα ΟΣΕ Α.Ε., Loughborough University of 
Technology (Αγγλία). 

Συντονιστής:  Κέντρο Καινοτομίας Κατασκευών, Ε.Μ.Πολυτεχνείο 
Σύνοψη :  Για την υλοποίηση των έργων του Δ’ ΚΠΣ αλλά και για τη διεθνή 

παρουσία των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην παραγωγή των 
έργων θα απαιτηθεί η επαγγελματική πιστοποίηση ατόμων και 
οργανισμών. Στο αντικείμενο αυτό καθοριστική θα είναι η διασύνδεση 
των ακαδημαϊκών φορέων με τις παραγωγικές επιχειρήσεις, η 
μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογικών λύσεων από το εξωτερικό 
και η υποβοήθηση δημιουργίας συστήματος πιστοποίησης 
επαγγελματικών προσόντων στην περιοχή της διαχείρισης έργων. Το 
προτεινόμενο πρόγραμμα αποσκοπεί στη μέσω εκπαίδευσης 
ενημέρωση των παραγωγικών φορέων για τα αντικείμενα αυτά με 
σκοπό την προετοιμασία τους για την ανάπτυξη της εταιρικής τους 
προσθήκης μέσα σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα 
πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων αντίστοιχο του ECDL για 
την πληροφορική. Η διαθεματικότητα της διαχείρισης έργων 
εξασφαλίζεται από τη συμμετοχή παραγωγικών φορέων από το 
χώρο της διαχείρισης μεγάλων έργων στρατηγικής σημασίας 
(Εγνατία Οδός Α.Ε.), των κατασκευών (Έδραση & Bovis) και των 
αναπτυξιακών έργων (ANKA & EETAA). 

 
 
(γ) Πρόταση EVLAC – Βελτίωση δυνατοτήτων απασχόλησης τεχνικού προσωπικού σε 

χώρες της ΕΕ και των χωρών του Αραβικού Κόλπου (τεχνική 
καινοτομία). 

 
Προϋπολογισμός:  € 318.000 
Τίτλος:   Ανάπτυξη επαγγελματικών γλωσσικών ικανοτήτων και πολιτισμικής 

κουλτούρας για την Ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία. 
Συμμετέχοντες:  15 φορείς - Πανεπιστήμια και παραγωγικοί φορείς από την Τουρκία, 

Ελλάδα, Γερμανία και Αγγλία. 
Συντονιστής:  Πανεπιστήμιο Μουσταφά Κεμάλ (Τουρκία) 
Σύνοψη :  Το πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου για την 

ενημέρωση του τεχνικού προσωπικού κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων σε θέματα τεχνικής ορολογίας και πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών διαφορετικών χωρών. Το πρόγραμμα αποτελεί 
συνέχεια του έργου LANCAM (Languages for Contract Administration 
and Management in Construction) με το οποίο πρόκειται να 
ακολουθήσει την ίδια μεθοδολογία. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Καινοτομίας Κατασκευών και τις 
δραστηριότητές του είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://innovation.view.gr  


