
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (08.04.20) 

 

Το Τεχνολογικό Πολιτιςτικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου ςτη 

μάχη για την αντιμετϊπιςη τησ Πανδημίασ 

 

Το Τεχνολογικό Πολιτιςτικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ) του Εθνικοφ Μετςόβιου 

Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) μπαίνει δυναμικά ςτθ μάχθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ με 

πολλοφσ τρόπουσ.  

Δωρεά υλικών ατομικήσ προςταςίασ ςτο Εθνικό Σφςτημα Υγείασ 

Μια ιδζα των νζων ερευνθτϊν ςτο πρόγραμμα τθσ διάςωςθσ του ιςτορικοφ αρχείου τθσ 

Γαλλικισ Εταιρείασ υιοκετικθκε από τον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο του Προγράμματοσ και 

μζλοσ του ΔΣ τθσ ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ Κακθγθτι Ν. Μπελαβίλα και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Διοίκθςθσ του ΤΠΠΛ ζγινε πράξθ. Το ΤΠΠΛ προχϊρθςε ςε άμεςθ δωρεά ςτο δθμόςιο 

ςφςτθμα υγείασ του ςυνόλου ςχεδόν του αποκζματοσ  υλικϊν ατομικισ προςταςίασ 

υψθλϊν προδιαγραφϊν, θ προμικεια των οποίων είχε πραγματοποιθκεί προ τθσ 

πανδθμίασ για τισ ανάγκεσ απορρφπανςθσ υπό καταςκευι Μουςείο Μεταλλείασ-

Μεταλλουργίασ Λαυρίου. Τα υλικά παραδόκθκαν ςτισ 03.04.2020 ςε ζνα από τα μεγάλα, 

ιςτορικά και ςθμαντικά περιφερειακά νοςοκομεία τθσ Αττικισ, το Γενικό Νοςοκομείο 

Πειραιά "Τηάνειο", τα οποία δζχονται το πρϊτο κφμα εντοπιςμοφ και ελζγχου των 

κρουςμάτων τθσ πανδθμίασ Covid 19, ςε μία περιοχι που βρίςκεται ςτθν τρίτθ κζςθ 

κινδφνου ωσ προσ τθν εκνικι κατάταξθ ςτθν εξζλιξθ τθσ νόςου. 

Συνολικά, δωρήθηκαν 42 κοφτεσ με 1.440 ςυνολικά τεμάχια μάςκεσ, γάντια και ςτολζσ, 

υψηλϊν προδιαγραφϊν.  Η διοικιτρια του ΓΝΠ "Τηανείου"  Μαρία Αρβανίτθ, με επιςτολι 

τθσ ευχαρίςτθςε το Τεχνολογικό Πολιτιςτικό Πάρκο Λαυρίου και το Εκνικό Μετςόβιο 

Πολυτεχνείο για τθν δωρεά.  

Βιομηχανική παραγωγή αντιςηπτικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΤΠΠΛ 

Η εγκατεςτθμζνθ ςτο ΤΠΠΛ  Nanophos, γνωςτι για τα καινοτόμα υλικά νανοτεχνολογίασ 

που αναπτφςςει, προχωρά άμεςα ςτθν ανάπτυξθ γραμμισ βιομηχανικήσ παραγωγήσ  

κακαριςτικϊν ςκευαςμάτων γζλθσ με μικροβιοκτόνεσ και αντιςθπτικζσ ιδιότθτεσ, 

δυναμικότητασ 10.000 λίτρων ημερηςίωσ. Για τθν προςωρινι αποκικευςθ των πρϊτων 

υλϊν -κυρίωσ αλκοόλθσ- που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν παραγωγι των παραπάνω, 

παραχωρικθκε με ειδικοφσ όρουσ, ωσ ςυμβολι ςτθν επίλυςθ του οξφτατου προβλιματοσ 

ζλλειψθσ βαςικϊν προϊόντων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ,  μια ιςτορικι αίκουςα 

εντόσ του ΤΠΠΛ: θ εμβλθματικι αίκουςα «Αποκικθ Επίπλευςθσ» του ςυνεδριακοφ και 

εκκεςιακοφ κζντρου του Πάρκου, θ οποία ζχει φιλοξενιςει δεκάδεσ ςυνζδρια, πολιτιςτικζσ 

και μορφωτικζσ εκδθλϊςεισ.  



Η αίκουςα κα παραχωρθκεί για όςο χρόνο είναι απαραίτθτοσ  για να αντιμετωπιςκεί θ 

επείγουςα ανάγκθ. 

Παραγωγή  υγειονομικοφ υλικοφ με 3D Printing 

Σε ςυνεργαςία με το Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο  και την πρωτοβουλία 3DP NTUA hub, 

δφο από τισ καινοτόμεσ start up που ςτεγάηει το Τεχνολογικό Πολιτιςτικό Πάρκο Λαυρίου, 

οι BIOG3D και IRES GREECE P.C., οι οποίεσ  διακζτουν τον αναγκαίο εξοπλιςμό, εμπειρία 

και τεχνογνωςία, προχωροφν ςτθν άμεςθ  παραγωγι μζςω τθσ τριδιάςτατθσ προςκετικισ 

καταςκευισ (3D printing) πλαςτικϊν εξαρτθμάτων και ςυναρμολογθμάτων που αποτελοφν 

απαραίτθτο και ελλείπον υγειονομικό υλικό (μάςκεσ πολλϊν χριςεων με φίλτρα, 

αναπνευςτιρεσ για ΜΕΘ κλπ.), τθρϊντασ όλα τα μζτρα αςφαλείασ που απαιτοφνται. Ήδθ, 

καταςκευάηονται και παραδίδονται οι πρϊτεσ μάςκεσ. 

Ακολουκεί φωτογραφικό υλικό. 

Παράδοςθ-παραλαβι του προςτατευτικοφ υλικοφ ςτο ΓΝΠ "Τηάνειο". 
Aπό τα αριςτερά: Νίκοσ Μπελαβίλασ, Κακθγθτισ ΕΜΠ, Μαρία Αρβανίτθ, 
Διοικιτρια του νοςοκομείου και ο Νίκοσ Βλαχάκοσ, Ιατρόσ-
χειρουργόσ, ςτθν αποκικθ προμθκειών του νοςοκομείου. 

 

 
Υλικό ατομικισ προςταςίασ από το ΤΠΠΛ-ΕΜΠ. 

 

 
Η αίκουςα τθσ «Αποκικθσ Επίπλευςθσ» του ΤΠΠΛ-ΕΜΠ κατά τθ διάρκεια 
του Prometheus Game Jam. Η αίκουςα κα παραχωρθκεί για να 
αποτελζςει τμιμα τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ αντιςθπτικών. 

 

 
Παραγωγι εξαρτθμάτων προςτατευτικών μαςκών με 
τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ. 

 

 

 


