
Όλγα  Σενή 

E.M.Π. – Τ.Π.Π.Λ. 



1. ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ 
Πηγάδια, στοές, γαύριες, μηχανοστάσια 
Βοηθητικά οικήματα, κατοικίες εργατών 1 1 1 1 1 
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2. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
Μεταλλουργία.  
Παραγωγή, προώθηση, αποθήκευση 
250 στρέμματα - 41 κτίρια, 
 υποδομές και εγκαταστάσεις 

3. ΤΟΠΟΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
Παράλιες κυρίως εγκαταστάσεις. 
Αποθήκες, «σκάλες» φόρτωσης, μώλοι, 
 σιδηροδρομικό δίκτυο. 
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4. ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
Ο εργατικός οικισμός στον Κυπριανό 
Διάφορα κτίρια και αστικοί εξοπλισμοί 



ΤΟ ΕΡΓΟ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 
 
1875-1981 : Λειτουργία Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου 
1981-1989 : Κρατικοποίηση – Εκκαθάριση Εταιρείας. Ενδιαφέρον Ε.Μ.Π. Αιτήματα τοπικής κοινωνίας. 
1992: Εξαγορά του εργοστασίου από την Κ.Ε.Δ. –Παραχώρηση στο ΥΠ.ΠΟ. –Παραχώρηση στο Ε.Μ.Π. 
1992-1995: Έρευνα και σχεδιασμός επανάχρησης με διατμηματική συνεργασία του Ε.Μ.Π. 
                    Υποβολή προγράμματος χρηματοδότησης για την ίδρυση του Τ.Π.Π.Λ.  
                     Έγκριση προγράμματος (04.03.94) στο Β’ Κ.Π.Σ. –Π.Ε.Π. Αττικής τελικού ύψους  5,2 δις δρχ. 
1997-2000: Έργα αποκατάστασης και επανάχρησης του 1/3 της έκτασης του χώρου 
1999:            Εγκατάσταση των πρώτων επιχειρήσεων 
2000-2005:  Αποκατάσταση δύο ακόμη κτιρίων με αυτοχρηματοδότηση.  Κατασκευή νέου κτιρίου. 
2007-2009: Μελέτη και Έργο Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Τ.Π.Π.Λ. κόστους 7,81 εκ. €. 

(Εξυγίανση εδαφών και Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Ρ.Ε.- Κατασκευή Υπογείου ταφής επικίνδυνων 
αποβλήτων-   Περιβαλλοντικό Εργαστήριο Ε.Μ.Π.) 

20011-2012: Μελέτη δημιουργίας του Μουσείου Μεταλλείας –Μεταλλουργίας Λαυρίου και υποβολή 
                      προγράμματος 
2011-2012 : Μελέτη Περιβαλλοντικής αποκατάστασης κτιρίου «Κωνοφάγου» και υποβολή  
προγράμματος 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 
 
• Φ.Ε.Κ. 293 - 29/4/1992 
Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου συνόλου 
βιομηχανικής αρχαιολογίας 
 
• ΦΕΚ  112 - 10/6/1996 
Ίδρυση Εταιρείας ΕΑΔΙΠ / ΕΜΠ 
 
• ΦΕΚ 134 - 21/02/2003 
Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού 



ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ… 



ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ… 



ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ… 



Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ… 

 
«…ένα Τεχνολογικό Πάρκο οφείλει να διεγείρει και 
να διαχειριστεί τη μετάδοση της γνώσης και της 
τεχνολογίας μεταξύ πανεπιστημίων, ιδρυμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης, εταιρειών και αγορών. Να 
διευκολύνει τη δημιουργία και τη διεύρυνση 
εταιρειών που βασίζονται στην καινοτομία, μέσα 
από διαδικασίες όπως οι θερμοκοιτίδες και το “spin-
off”. Να προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, 
όπως επίσης και χώρους και εγκαταστάσεις υψηλής 
ποιότητας.» 

…ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

•12 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας  
• 3 εργαστήρια του ΕΜΠ 
• Συνεργασίες σε εθνικά και διεθνή προγράμματα 
•Θερμοκοιτίδες νέων επιχειρήσεων 
•Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
•Νέα τεχνογνωσία έργων 

«…Μελετούμε το πνεύμα  
που αναδύεται απ’ τους τόπους…» 
                                                Δ. Πικιώνης 

•Εκπαίδευση: 
 Κέντρο  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής 
Βιομηχανικό Βιοτεχνικό Μουσείο 
Υποστήριξη σπουδαστικών εργασιών 
Υποστήριξη εκπαιδευτικών επισκέψεων 

 
•Φεστιβάλ, εκθέσεις, συναυλίες, παραστάσεις 
 
•Ενθάρρυνση τοπικών πολιτιστικών δράσεων μέσω  
προγραμμάτων και εκδηλώσεων 
 
•Τελική δρομολόγηση ίδρυσης  

 του Μουσείου Μεταλλείας Μεταλλουργίας Λαυρίου 
 



Καταμερισμός χρήσεων στο ΤΠΠΛ      (τ.μ.) 

Διοίκηση- Εκπαίδευση 750 

Επιχειρήσεις 9.100 

Εκθεσιακοί –Συνεδριακοί χώροι (*) 1.270 

Μουσείο Μεταλλείας –Μεταλλουργίας  1.250 

Υπηρεσίες 370 

Σύνολο 12.740 

 Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 
 



Συνολικά 40 φορείς από την έναρξη λειτουργίας του ΤΠΠΛ φιλοξενήθηκαν  

στις εγκαταστάσεις του (επιχειρήσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικοί φορείς) 

Από αυτές: 

 11 Ψηφιακά συστήματα – επικοινωνίες 

 2 νέα υλικά – Νανοτεχνολογία 

 6 Βιοτεχνολογία – Φαρμακευτική – Ιατρικές Τεχνολογίες 

 2 Τεχνολογίες Περιβάλλοντος 

 5 Άλλες νέες τεχνολογίες 

 7 Υποστηρικτικές υπηρεσίες 

 3 εργαστήρια του Ε.Μ.Π. 

 2 Εκπαιδευτικοί φορείς (Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό 

Μουσείο – Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου) 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ Τ.Π.Π.Λ. 



• Θέατρο  

• Μουσική 

• Χορός 

• Κινηματογράφος 

• Εικαστικά 

• Video games 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 



ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ –ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 

•Αίθουσα εκδηλώσεων, 580 τ.μ. στο παλαιό 
Μηχανουργείο. 
•Χώρος καφέ – εστιατορίου παράπλευρα 
•Αίθουσα διαλέξεων 100 θέσεων με οπτικοακουστικό 
εξοπλισμό στο παλαιό Φαρμακείο. 
• 4 Αίθουσες σεμιναρίων πλήρως εξοπλισμένες, 
δυναμικότητας 20 ατόμων η κάθε μία: ισόγειο της Βίλας 
Σερπιέρη, όπου στεγάζεται και η Διοίκηση του Πάρκου.  
•Υπαίθριο αμφιθέατρο, χωρητικότητας 500 περίπου 
καθήμενων ατόμων. 
•ΔιάφοροΙ υπαίθριοι χώροι κατάλληλοι για εκδηλώσεις 
(κήπος Βίλας Σερπιέρη, πλατεία Μηχανουργείου, κ.ο.κ.) 
 



• Η απουσία συνεπούς στρατηγικής για τη καινοτομία 

σε εθνικό επίπεδο: Η απουσία χρηματοδοτικών 

εργαλείων, η απουσία κινήτρων εγκατάστασης. 

• Η απουσία ξεκάθαρης στρατηγικής του Τ.Π.Π.Λ. τόσο 

για  την επιχειρηματική – τεχνολογική συνιστώσα              

όσο και για την πολιτιστική - μνημειακή συνιστώσα. 

• Οικονομίες κλίμακας: Η δραστηριότητα στο 1/3 του 

χώρου συντηρεί το σύνολο του χώρου. 

• Οι περιορισμοί  και η γραφειοκρατία που 

σχετίζονται με το χαρακτήρα των εγκαταστάσεων 

(διατηρητέες στο σύνολό τους ). 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 



 Ολοκλήρωση περιβαλλοντικού προγράμματος 

με την αποκατάσταση του κτιρίου 

σακκόφιλτρων «Κονοφάγου». 

 Ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου 

Μεταλλείας Μεταλλουργίας 

 Πρόταση για «εκκολαπτήριο» καινοτόμων 

επιχειρηματικών προτάσεων νέων μηχανικών. 

 Κέντρο Ανάπτυξης Ψηφιακών Τεχνολογιών 

Εκπαίδευσης και Ψυχαγωγίας στο Τ.Π.Π.Λ. 

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

    ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

• Επιχειρηματικότητα  

• Έρευνα 

• Πολιτισμός 

• Εκπαίδευση 



• Η δυνατότητα να δοκιμάσουν την εφαρμογή και ανάπτυξη των ιδεών τους σε 

συνθήκες πραγματικές, αλλά χωρίς την ανάληψη των κινδύνων συνδεδεμένων 

με την έναρξη της επιχείρησης. 

• Η παροχή της αναγκαίας νομικής και διοικητικής φιλοξενίας και επιλεγμένων 

βασικών υπηρεσιών. 

Μια ρηξικέλευθη πρόταση του αείμνηστου Καθηγητή Λευτέρη 
Παπαγιαννάκη που απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους του 

Ε.Μ.Π.  

«» « Κέντρο Ενθάρρυνσης Καινοτόμων Προτάσεων Νέων Μηχανικών» 
 (εκκολαπτήριο) στο Τ.Π.Π.Λ. 



 Δημιουργία υποδομών studios 

 Αίθουσα διαδραστικών ψηφιακών προβολών 

 Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

“Edutainment technologies” 

 Θερινό σχολείο για νέους (IT kid camp) 

 Cluster “edutainment”, business incubation 

Πρόταση για Αποκατάσταση Ιστορικού Βιομηχανικού Συγκροτήματος  
«Παραγωγής Αρσενικού»  

Κέντρο Ανάπτυξης Ψηφιακών Τεχνολογιών  

Εκπαίδευσης και Ψυχαγωγίας στο Τ.Π.Π.Λ.  


