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Δημοςθένησ Τουλιάτοσ 
Διπλ.Πολ.Μηχ. ΕΜΠ / Magister Diplom, TH Karlsruhe, Institut für Maschinenwesen im Baubetrieb 

O Δημοςθζνησ Τουλιάτοσ είναι Διπλωματοφχοσ Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο 
Τεχνικό Πανεπιςτήμιο τησ Καρλςροφησ. Ζχει 40+ χρόνια εμπειρία ςε θζματα διαχείριςησ, κοςτολόγηςησ, 
προγραμματιςμοφ, διαςφάλιςη ποιότητασ και ζλεγχου παραγωγήσ Τεχνικϊν Ζργων. 

Από το 1980 μζχρι το 2020 διετζλεςε Επιςτημονικόσ Συνεργάτησ ςτον Τομζα Προγραμματιςμοφ και 
Διαχείριςησ Τεχνικϊν Ζργων τησ Σχολήσ Τμήματοσ Πολιτικϊν Μηχανικϊν του ΕΜΠ, καλφπτοντασ διδακτικά 
και ερευνητικά τα αντικείμενα κοςτολόγηςησ και χρονικοφ & οικονομικοφ προγραμματιςμοφ ζργων. Από 
το 2017 μζχρι ςήμερα ζχει αναλάβει την οργάνωςη και διδαςκαλία του μαθήματοσ «Τεχνολογία 
Μοντζλων Δομικϊν Πληροφοριϊν – ΒΙΜ» ςτο 9ο εξάμηνο τησ Σχολήσ Πολιτικϊν Μηχανικϊν.  

Από το 2003 μζχρι το 2017 διετζλεςε Τεχνικόσ Σφμβουλοσ του Συνδζςμου Ανωνφμων Τεχνικϊν Εταιριϊν 
(ΣΑΤΕ). Από τη θζςη αυτή ανζλαβε την υποςτήριξη τησ πρωτοβουλίασ των εργοληπτικϊν οργανϊςεων για 
τη μεταρρφθμιςη του ςυςτήματοσ τιμολόγηςησ και κοςτολόγηςησ των τεχνικϊν ζργων ςτην Ελλάδα. 

Από το 2018 ςυμμετζχει ενεργά και ςτισ διεργαςίεσ για τη ςυγκρότηςη του Εθνικοφ Συμβουλίου 
Βιομηχανίασ Υποδομϊν και Καταςκευϊν (ΕΣΒΥΚ) και για τη προϊθηςη ενεργειϊν για τον ψηφιακό 
μεταςχηματιςμό του κλάδου των Τεχνικϊν Ζργων ςτην Ελλάδα. 

Demosthenes Touliatos 
Dipl.Civ.Eng. NTUA / Magister Diplom, TH Karlsruhe, Institut für Maschinenwesen im Baubetrieb 

Demosthenes Touliatos is Civil Engineer, graduate from the National Technical University of Athens (NTUA) 
with a post-graduate Magister Diploma from the Karlsruhe Technical University (TH), Institut of 
Construction Equipment and Construction Management. He has 40+ years experience in the field of 
construction project management, cost estimating planning and scheduling, quality assurance and 
construction project controlling. 

From 1980 to 2020 he was Research Fellow and Teaching Assistant in the Department of Construction 
Engineering and Management of the School of Civil Engineering at the NTUA, covering the topics of cost 
estimating, time scheduling, project controls and health and safety on construction sites. From 2017 until 
today he has undertaken the organization and teaching of the course "Building Information Modeling 
Technology - BIM" in the 9th semester of the School of Civil Engineering. 

From 2003 to 2017 he served as Technical Advisor to the Greek Contractors Association (SATE). From this 
position, he supported the initiatives of the contracting organizations to reform and improve the pricing 
and cost estimating practices for the Public Works in Greece. 

Since 2018, he has been actively involved in the processes for setting up the Greek Construction Industry 
Council (ESVYK) and for promoting actions for the digital transformation of the Construction Sector in 
Greece. 
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