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AREP, επινοώντας το μέλλον στην

μετά-άνθρακα εποχή.

Η AREP, θυγατρική της SNCF Gares & Connexions, η μεγαλύτερη 

αρχιτεκτονική εταιρεία της Γαλλίας, συγκεντρώνει ένα σύνολο κοντά 

στους 1,000 επαγγελματίες, 100 από τους οποίους έχουν έδρα την 

Ασία, με την δέσμευση να επινοήσουν το μέλλον στην μετά-άνθρακα 

εποχή. Η AREP δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων 

που περιλαμβάνει αρχιτεκτονική, πολεοδομία, design, υπηρεσίες 

μηχανικών, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αστικό προγραμματισμό, 

περιβαλλοντικές και ψηφιακές λύσεις και ολοκληρωμένη διαχείριση 

έργων. Η εταιρεία είναι οργανωμένη γύρω από ένα σύνολο από 

ηγετικά στελέχη με ακτιβιστική δράση και παρέχει πρακτικές λύσεις 

για την αντιμετώπιση των πιεστικών οικολογικών προκλήσεων, 

ιδίως μέσω της προσέγγισης EMC2B* και του περιοδικού POST.

*Εnergy, Materials, Carbon, Climate, Biodiversity

Στοιχεία κλειδιά:_

117,3 M€ κέρδη το 2021_

17,8 M€ διεθνή κέρδη το 2020_

Δυναμικό του 2020 : 980 / 150 στο εξωτερικό_
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AREP και BIM

• Εμπειρία στο ΒΙΜ από το 2010.

• Πάνω απο 300 έργα ανεπτυγμένα σε περιβάλλον ΒΙΜ

• Περισσότεροι απο 450 υπάλληλοι έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση 

προγραμμάτων ΒΙΜ 

• Έχει αναπτύξει βιβλιοθήκη 1030 και πλεόν εξειδικευμένων 

αντικειμένων

• Έχει δημιουργήσει το BIM TOOL Box με πάνω από 1000 σελίδες 

μεθοδολογίας BIM/REVIT συμβατή με τις διεθνείς και εγχώριες 

προδιαγραφές*

• Έχει αναπτύξει εξειδικευμένες εφαρμογές για την

συστηματοποίηση στην χρήση του REVIT

• Έχει κατακτήσει πολλαπλές διακρίσεις στην χρήση του ΒΙΜ

2017 – Gare de Nîmes Manduel Pont-du-Gard
2018 – St Cloud Interconnexion gare SNCF / GPE
2021 – Gare de Lyon Part Dieu 
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Gares & Connexions και BIM

Από το 2019 η Gares & Connexions έχει τοποθετηθεί στρατηγικά υπέρ 

της ανάπτυξης σε περιβάλλον ΒΙΜ των έργων για το μεγαλύτερο μέρος 

του δικτύου των σιδηροδρομικών σταθμών που διαχειρίζεται, και που 

περιλαμβάνει υπάρχοντες και νέους σταθμούς.

©AREP / Gare de Lyon Part-Dieu

Στόχος μέσα από την δημιουργία ενός αρχείου ψηφιακών μοντέλων:

- η συγκέντρωση σε ψηφιακή μορφή ενός πλήθους δεδομένων για τα 

τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά κάθε έργου,

- η ζωντανή ενημέρωση των δεδομένων αυτών στην ψηφιακή μακέτα

- H χρήση των ψηφιακών μοντέλων για μελλοντικές μελέτες σε 

περιβάλλον BIM

- Η λειτουργία τους ως ψηφιακών διδύμων (digital twin) για την δοκιμή 

συστημάτων, την συντήρηση και την βελτίωση της λειτουργίας της 

πραγματικής υποδομής κ.α.



Ένα μεγάλο μέρος του δικτύου των σιδηροδρομικών σταθμών 

αποτελείται από ιστορικά κτίρια που ανήκουν στην σφαίρα της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και που παρουσιάζουν μεγάλο αρχιτεκτονικό 

ενδιαφέρον.

Η δημιουργία ψηφιακών μακετών για τους Ιστορικούς σταθμούς 

αποτελεί πρόκληση καθώς προϋποθέτει μεταξύ άλλων:

- την ακριβή αποτύπωση τους (τεχνολογία νέφους σημείων)

- μελετητές με πιστοποιημένη εμπειρία σε εφαρμογές BIM

- την εφαρμογή των υπαρχόντων λογισμικών μοντελοποίησης σε 

αρχιτεκτονικές μορφές που δεν συνηθίζονται πια

© SNCF Gares & Connexions - AREP / 
Photographe : Didier Boy de la Tour
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Η περίπτωση του σταθμού GARE DE L’EST
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Gare de l’Est, ένας νευραλγικός σιδηροδρομικός σταθμός του Παρισιού 

με ετήσια κίνηση κοντά στα 41εκ. επιβάτες αποτελεί ταυτόχρονα ένα 

σημαντικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

©SNCF - AREP / Photographer : S. LUCAS

1850 1931 2007 2027

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΦΙΞΗ TGV CDG Express

2019

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ



© AREP / Photographe : Alvini Ioannidou
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Η σημασία του εισερχόμενου δεδομένου στις μελέτες ΒΙΜ  



Η σημασία του εισερχόμενου δεδομένου στις μελέτες ΒΙΜ  
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1ο βήμα:

- Δημιουργία αξιόπιστης αρχικής μακέτας εργασίας

- Δημιουργία περιβάλλοντος ΒΙΜ : 

• Καθορισμός μεθοδολογίας μοντελοποίησης

• Παραμετροποίηση

• Καθορισμός worksets

• Χωρισμός μακέτας σε υποδιαιρέσεις και ιεράρχηση στην 

μοντελοποίηση

• Καθορισμός φάσεων

- Έναρξη προκαταρκτικών μελετών

©AREP/ Υποδιαιρέσεις ψηφιακής μακέτας Gare de l’Est



©AREP / Εξωτερική Ψηφιακή σάρωση της πτέρυγας Saint Martin

2ο βήμα:

Ψηφιακή σάρωση από πιστοποιημένη εταιρεία

Τοπογράφων μηχανικών με εμπειρία σε εφαρμογές BIM

3ο βήμα:

Έλεγχος, προσαρμογή και συμπλήρωση της

μακέτας με βάση την ψηφιακή σάρωση από τους

τοπογράφους μηχανικούς

4ο βήμα:

Πιστοποίηση μακέτας ως εισερχόμενο δεδομένο

και επικαιροποίηση των μελετών για τα επόμενα στάδια



Η σημασία των προδιαγραφών ΒΙΜ

Η διαδικασία της πιστοποίησης της μακέτας, τα όρια ευθύνης ή η 

ακρίβεια του τελικού μοντέλου περιγράφονται λεπτομερώς από την 

συμφωνία προδιαγραφών BIM μεταξύ του Διαχειριστή του έργου

(G&Co) και των αναδόχων Τοπογράφων Μηχανικών(CAPGEO)

STRONG BIM 
INPUT DATA

Συμφωνία προδιαγραφών ΒΙΜ

Διαδικασία / Μέθοδος / Ακρίβεια / Ορια ευθύνης

Μακέτα 
εργασίας

Ψηφιακή 
Σαρωση

AREP ΒΙΜ Consulting

Προσαρμογή

Συμπλήρωση



Η Μέθοδος Μοντελοποίησης

Τα βασικά κλειδιά αυτής της μεθοδολογίας ήταν:

- η σχολαστική δημιουργία Famillies για κάθε επιμέρους αντικείμενο 

- Η δημιουργία των κατάλληλων παραμέτρων για κάθε Family

- Η χρήση σύνθετων αντικειμένων (nested families)

- Η σχεδόν απόλυτη αποφυγή δημιουργίας model-in-situ και groups

- Η δημιουργία στοχευμένων υποδιαιρέσεων της μακέτας

- Η κατάταξη κάθε αντικειμένου στην σωστή κατηγορία workset

- Ο καθορισμός του βαθμού λεπτομέρειας (LOD 350)

©AREP 



Εικόνες από το τελικό αποτέλεσμα 

της μοντελοποίησης

Με χρήση των προγραμμάτων:

©AREP



©AREP / Ψηφιακή αναπαράσταση της κεντρικής όψης



©AREP / Όψη της πτέρυγας Saint-Martin©AREP / Όψη της πτέρυγας Alsace



©AREP / Γενική Προοπτική Άποψη



©AREP / Προοπτική Διαμήκης Τομή 

Hall Alsace Central Hall Hall St-Martin



©AREP / Εσωτερική Αποψη της πτέρυγας Alsace ©AREP / Εσωτερική άποψη του κεντρικού χωλ



©AREP / Εσωτερική Αποψη της πτέρυγας Saint Martin ©AREP / Εσωτερική άποψη της εγκάρσιας αποβάθρας



©AREP / Γενική εγκάρσιαΤομή-2

©AREP / Γενική εγκάρσιαΤομή-1



Παρατηρήσεις

• Η μοντελοποίηση της μακέτας εργασίας πραγματοποιήθηκε εντός των 

χρονοδιαγραμμάτων ενώ η δημιουργία του νέφους σημείων κράτησε 

περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο.

• Αν η συλλογή του νέφους σημείων είχε προηγηθεί η μοντελοποίηση θα 

είχε γίνει με μεγαλύτερη αξιοπιστία και ο έλεγχος για την πιστοποίηση 

θα συντόμευε σημαντικά.

• Η δημιουργία του νέφους σημείων δεν επαρκεί για την μοντελοποίηση

αφού περιορίζεται μόνο στους χώρους στους οποίους υπάρχει 

πρόσβαση για το scanner.

• Παραμένει απαραίτητη η έρευνα στα αρχεία και συνίσταται 

η διενέργεια διερευνητικών τομών
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Η εμπειρία της εφαρμογής του BIM σε ιστορικά κτίρια του μεγέθους και της 

πολυπλοκότητας του σταθμού Gare de l’Εst αποδεικνύεται οτι δεν είναι κάτι 

απαγορευτικό. 

Αντιθέτως παρά τις δυσκολίες το κέρδος είναι σημαντικό στο διηνεκές :
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